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Wij stellen uw raad voor tot het beschikbaar stellen van een krediet van maximaal € 80.000
voor de realisering van de Dorpsbieb Weerselo.

Samenvatting van het voorstel
Op basis van de door de Stichting Bibliotheek Dinkelland voor de periode 2016-2020 geschreven visie heeft
uw raad op 31-1-2017 de volgende kaders voor het maken van prestatieafspraken vastgelegd:







Concept Bibliotheek Op School. Jaarlijkse monitoring van de leerprestaties en terugdringing
van taalachterstand zoals in het concept is verankerd. Jaarlijkse monitoring zal plaatsvinden
door middel van een verantwoording aan ons college.
Taalpunt. Jaarlijkse monitoring van de terugdringing van laaggeletterdheid. Jaarlijkse
monitoring zal plaatsvinden door middel van een verantwoording aan ons college.
Ontmoeten en bereikbaarheid. De bibliotheek blijft gehandhaafd in Denekamp en
Ootmarsum. De functie van de bibliotheek door middel van de invoering van het concept
Bibliotheek Op School en voor ouderen een digitaal en fysiek bestel- en afhaalpunt, blijft
gehandhaafd in de kernen Weerselo en Rossum.
Budget. Het huidige budget (2016) wordt als uitgangspunt voor de komende 4 jaar (20162020) gehanteerd met dien verstande dat na 2 jaar een evaluatie op bovenstaande punten zal
plaatsvinden op de doelmatigheid en de uitvoering van de prestatie afspraken.

De tijdens de raadsvergadering aangenomen motie droeg ons college het volgende op:
1. In het kader van de te maken prestatieafspraken samen met de Stichting Bibliotheek Dinkelland een
onderzoek doen naar de mogelijkheid om in Weerselo en in Rossum een algemeen toegankelijke fysieke
bibliotheekfaciliteit handhaven respectievelijk realiseren:
2. voor het zomerreces van 2017 het resultaat van het sub 1. bedoelde onderzoek met een financiële
onderbouwing terugkoppelen naar de raad.
De uitgewerkte prestatieafspraken met de Stichting Bibliotheek Dinkelland zijn door ons college op 11-72017 vastgesteld. Onderdeel van deze afspraken is ondermeer dat de vestiging Weerselo op 21-7-2017 ging
sluiten.
De Dorpsraad Weerselo en de vrijwilligers van de bibliotheek hebben deze situatie besproken en besluiten
actie te ondernemen. Zij vormen een burgerinitiatief en stellen zich op het standpunt dat een
bibliotheekfunctie voor het dorp behouden moet blijven. Er moet een Dorpsbieb komen voor en door de
inwoners van Weerselo. Er wordt een handtekeningenactie gestart die 1000 handtekeningen oplevert.
Vervolgens is de gemeente Dinkelland gevraagd of zij dit burgerinitiatief, de transitie van de openbare
bibliotheek naar de Dorpsbieb van het dorp Weerselo, willen ondersteunen.
Wij hebben hierop geantwoord dat wij bereid waren dit burgerinitiatief, dat bij uitstek een voorbeeld is van het
proces "Mijn Dinkelland 2030", te ondersteunen en te faciliteren met inachtneming van de volgende kaders:



‘Wat wil Weerselo’ moet het uitgangspunt zijn en daarom is het belangrijk het draagvlak






goed te onderzoeken en met een plan te komen dat gedragen wordt door het dorp;
Het dorp kan meedenken over hoe je ervoor kunt zorgen dat je een levendige bieb houdt;
De raad heeft zich bereid verklaard éénmalig te investeren in de Dorpsbieb. Dit betekent dat
het plan voor de Dorpsbieb voorzien moet zijn van een exploitatieplan met een
meerjarenbegroting op basis van ‘eigen’ inkomsten en dat er ook een juridische structuur
moet zijn/komen (bijvoorbeeld een stichting) waaronder de Dorpsbieb wordt geëxploiteerd.
De gemeente is bereid te investeren in duurzame initiatieven die bijdragen aan de verbinding
in het dorp.

Bureau Arcon heeft de benodigde ondersteuning en begeleiding geboden waardoor er een goed plan is
ontwikkeld voor de voortzetting van de biebfunctie in Weerselo.
Op 21-12-2017 is de eindrapportage van de stuurgroep en Arcon "De Dorpsbieb van Weerselo, een
duurzame biebfunctie van, voor en door inwoners van Weerselo" opgeleverd (zie bijlage). In de rapportage is
aandacht besteed aan het draagvlak binnen de Weerselose gemeenschap voor een dorpsbieb en welke
waarden er belangrijk zijn binnen de Weerselose gemeenschap. Vervolgens is onderzocht hoe een
dorpsbieb kan bijdragen aan deze waarden. Daarna is een aantal lokaties beoordeeld met als uitkomst de
vestiging van een dorpsbieb in Het Trefpunt. Het Trefpunt zal met 38 m2 vloeroppervlak worden uitgebreid,
hetgeen geen planologische belemmeringen oplevert. Hier zal ook de breng- en haalservice, zoals in de
prestatieafspraken is vastgelegd, worden gevestigd door de Stichting Bibliotheek Dinkelland.
In de kostenraming van maximaal € 80.000,-- zijn tevens nog te werven fondsen opgenomen waardoor de
uiteindelijke kosten kunnen worden verlaagd. Er zijn ideeën om, voor de dekking van de jaarlijkse
exploitatiekosten van de op te richten stichting, een vriendenfonds Dorpsbieb Weerselo op te richten. Als de
stichting fondsen werft ter dekking van de exploitatie, wordt 75% van de opbrengst van deze fondsen
teruggestort naar de gemeente.

Aanleiding voor dit voorstel
Uitvoering geven aan de motie van de raad van 31-1-2017 die is besproken in uw vergadering van juli 2017.

Beoogd resultaat van te nemen voorstel
Uitvoering geven aan de motie van de raad van 31-1-2017 die is besproken in uw vergadering van juli 2017.

Argumentatie
Zie samenvatting.

Externe communicatie
Financiele paragraaf
Het bedrag van maximaal € 80.000 voor de realisering van de Dorpsbieb Weerselo kan ten laste worden
gebracht van de reserve incidenteel beschikbare algemene middelen. Als de stichting fondsen werft ter
dekking van de exploitatie, wordt 75% van de opbrengst van deze fondsen teruggestort naar de gemeente.

Uitvoering
Evaluatie
Harmonisatie Dinkelland-Tubbergen

Burgemeester en wethouders van Dinkelland,
de secretaris

de burgemeester

E.M. Grobben

J.G.J. Joosten
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De raad van de gemeente Dinkelland,
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 30 januari 2018, nr. 14A;
gelet op
tot het beschikbaar stellen van een krediet van maximaal € 80.000 voor de realisering van de Dorpsbieb
Weerselo en dit bedrag ten laste te brengen van de reserve incidenteel beschikbare algemene middelen.

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 20 februari 2018
De raadsgriffier,

De voorzitter,

