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Geachte leden van de gemeenteraad, 

Onlangs heeft de Bibliotheek Aanzet hun toekomstvisie aan ons aangeboden. Deze visie is gebaseerd 
op de presentatie "visie voor de toekomst - Ridderkerk de Bibliotheek Aanzet" die op 26 juni 2018 aan u 
is gegeven. In hun visie geeft de bibliotheek aan hoe zij in Ridderkerk invulling willen geven aan de 
veranderde rol van de bibliotheek in de samenleving. De visie van de bibliotheek is gebaseerd op het 
Unesco manifest, het landelijk wettelijk kader, beleidskaders van de gemeente, sociaal maatschappelijke 
ontwikkelingen en de visie en filosofie van de bibliotheek. De visie is als bijlage toegevoegd aan deze 
brief. 

Hieronder gaan we kort in op de punten, waarop de visie is gebaseerd. We geven een korte toelichting op 
de visie van de bibliotheek, op toekomstbestendig bibliotheekwerk en de daarbij benodigde huisvesting 
van de centrumbibliotheek in Ridderkerk. 

Unesco Manifest (1994) 
Unesco vindt dat vrijheid, welvaart en de ontplooiing van de samenleving en het individu fundamentele 
menselijke waarden zijn. Deze waarden kunnen alleen worden gerealiseerd door mensen die goed 
geïnformeerd zijn, hun democratische rechten kunnen uitoefenen en een actieve rol kunnen spelen in de 
samenleving. In hoeverre mensen kunnen deelnemen aan de samenleving en de democratie kunnen 
vormgeven, hangt af van voldoende opleiding en vrije en onbeperkte toegang tot kennis, wetenschap, 
cultuur en informatie. De openbare bibliotheek wordt gezien als de plaatselijke toegangspoort tot kennis, 
levenslang leren, culturele ontwikkeling en onafhankelijke besluitvorming. Unesco beveelt daarom 
nationale en lokale overheden aan om het bibliotheekwerk te ondersteunen en zich er actief voor in te 
zetten. 

Landelijk wettelijk kader (2015) 
De functies die de bibliotheek vervuld, zijn vastgelegd in de Wet Stelsel Openbare 
Bibliotheekvoorzieningen (Wsob). Het gaat om vijf kernfuncties om de maatschappelijke waarde en de 
toekomstvastheid van de openbare bibliotheek te vergroten: 

1. ter beschikking stellen van kennis en informatie; 
2. bieden van mogelijkheden tot kennis en educatie; 



3. het bevorderen van lezen en het laten kennis maken met literatuur; 
4. organiseren van ontmoeting en debat; 
5. kennis laten maken met kunst en cultuur. 

Beleidskaders van de gemeente 
In het collegeprogramma 'Veel Kleuren, één palet - Van Palet naar prestatie' geven wij aan welke 
ambities het college heeft voor de periode 2018 - 2022. De volgende ambities sluiten aan bij de visie van 
de bibliotheek: 

Wij streven naar een, voor alle Ridderkerkers, aantrekkelijk, goed functionerend en 
toekomstbestendig centrum. 
Wij vinden dat kinderen zich moeten kunnen ontwikkelen en ontplooien in een vertrouwde en 
veilige omgeving, zodat ze een goede toekomst tegemoet kunnen zien. 
Wij willen een goed beeld hebben van de mogelijkheden en wensen op het gebied van taal, 
rekenen en digitale vaardigheden voor 0-100 jarigen. Daarom vindt het college het belangrijk dat 
er een goede inventarisatie wordt gedaan. 
Wij zijn van mening dat kunst en cultuur bijdragen aan het welzijn van de inwoners, de 
ontwikkeling van jongeren, economische innovatie en het woon- en werkklimaat. Het college 
grijpt daarom de kans om alle kinderen kennis te laten maken met kunst en cultuur. 
Wij willen met het cultuurbeleid zoveel mogelijk Ridderkerkers betrekken bij het culturele leven in 
de gemeente. We faciliteren passend en inclusief aanbod en programmering, ook voor mensen 
die niet vanzelfsprekend met cultuur in aanraking komen. 
Wij ondersteunen leer- en ontwikkellijnen onder en na schooltijd en in de vrije tijd. Daarom houdt 
het college basisvoorzieningen als de bibliotheek bereikbaar voor jong en oud. Deze 
basisvoorzieningen moeten voor alle Ridderkerkers zichtbaar en toegankelijk zijn. 
Wij gebruiken de toekomstvisie van de bibliotheek als input bij het onderzoek naar een 
toekomstbestendige bibliotheekvoorziening in het centrum van Ridderkerk, omdat in oktober 
2020 de huurovereenkomst met de bibliotheek voor de centrumlocatie eindigt. 
Wij zien dat welzijn, ondersteuning en zorg sterk in verandering zijn. Ridderkerk staat voor de 
opgave deze werelden verder bij elkaar te brengen en dicht bij onze inwoners te organiseren. 
Ook signaleert het college dat eenzaamheid toeneemt. 

Meer specifiek wil het college dat de bibliotheek in Ridderkerk: 
Aansluit bij het gemeentelijk beleid. 
Voor alle Ridderkerkerkers is. De bibliotheek moet goed toegankelijk zijn en een breed aanbod 
hebben: van boeken lezen en lenen tot het bijdragen aan nieuwe ontwikkelingen, competenties 
en persoonlijke vaardigheden. 
Bijdraagt aan de zelfredzaamheid van inwoners: inwoners zijn vaardig op de gebieden taal, 
rekenen en digitale vaardigheden en zijn goed geïnformeerd. 
Een ontmoetingsplaats is voor alle doelgroepen, die ook ingezet kan worden om eenzaamheid te 
bestrijden. 
Een toekomstbestendig concept heeft, waarin wordt samengewerkt met maatschappelijke 
partners, waar gewerkt wordt aan de bestrijding van achterstanden, waarin wordt ingespeeld op 
landelijke trends zoals digitalisering, creatief denkvermogen en 21e-eeuwse vaardigheden. 

Visie van de bibliotheek 
De bibliotheek wil op basis van de vraag en behoefte van inwoners de dienstverlening vormgeven en ziet 
zichzelf als de plek waar een aantal elementen bij elkaar komen: 
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Kennis (bewaren, verzamelen en delen van kennis). 
Beleving (een inspirerende plek voor het opdoen van ervaringen en verkrijgen van inzichten). 
Ontmoeting (een voor iedereen toegankelijke aangename plek om te verblijven). 

De bibliotheek is de voorziening die alle inwoners voorziet van informatie, inspiratie en de mogelijkheid tot 
het opdoen van vaardigheden om optimaal te kunnen deelnemen aan de samenleving. Binnen deze visie 
onderscheidt de bibliotheek vier programmalijnen, waarmee in elke levensfase en op alle niveaus een 
samenhangend aanbod beschikbaar is om iedereen verder te ondersteunen: 

Taal. 
Digitaal. 
Informatie. 
Kritisch denken. 

Op basis van deze programmalijnen onderscheidt de bibliotheek voor zichzelf drie rollen: 
1. Preventie van achterstanden op de gebieden taal, lezen, digitale vaardigheden en mediawijsheid 

(bij kinderen). 
2. Bestrijding van achterstanden op bovengenoemde gebieden en van rekenen (bij volwassenen). 
3. Faciliteren van doorontwikkeling (persoonlijke ontwikkeling en een leven lang leren, alle 

doelgroepen). 

Voor de komende jaren is deze toekomstvisie het fundament voor een visie op huisvesting van de 
centrumbibliotheek in Ridderkerk. De bibliotheek wil de nieuwe centrumlocatie in nauwe samenwerking 
met de gemeente ontwikkelen. Het uitgangspunt van de bibliotheek hierbij is een goed bereikbare, 
laagdrempelige en multifunctionele ruimte, waarbij er wordt samengewerkt met andere organisaties aan 
de programmering, het realiseren van meer bezoekers (ook nieuwe doelgroepen) en ruime 
openingstijden. 

Vervolg 
De bestuurlijke overleggen met de bibliotheek over een toekomstbestendige locatie in het centrum zijn 
gestart. Daarbij worden de wensen van de bibliotheek uit de toekomstvisie ook meegenomen. 

Na het locatieonderzoek kunnen nadere besluiten genomen worden. Wij zullen u hierover tijdig 
informeren. 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te h 

Hoogachtend, 
Het college van burgemeester en wethou 
de secretaris, 




