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Aan de partijvoorzitter / fractievoorzitter 
 
 
 
Tilburg, 23 juli 2021 
 
 

Beste partijvoorzitter/fractievoorzitter, 
 
Veel politieke partijen zijn op dit moment hun partijprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen 
van 2022 aan het opstellen. Dat is ook voor veel organisaties en belangenverenigingen het moment om 
via u de programmacommissie te benaderen.  
 
Als de Bibliotheek Midden-Brabant werken wij al nauw samen met gemeenten en wethouders. We zijn 
blij met die samenwerking. Samen kunnen we zo veel betekenen voor de  inwoners van uw gemeente. 
Wij blijven graag samen optrekken, dat is ook hard nodig. 
 
Wist u dat in Nederland 18% van de 15-jarigen met een te laag taalniveau van school komt? En dat 24% 
van de jongeren laaggeletterd dreigt te worden. Mensen met een lage taalvaardigheid zijn vaker 
werkloos, hebben een slechtere gezondheid en zijn minder maatschappelijk actief. De maatschappelijk 
kosten hiervan liggen rond de 1,13 miljard euro per jaar. Dit is onwenselijk én kost ook onze gemeente 
veel geld.  
 
Stimuleren leesplezier en verbeteren (digi)taalvaardigheid 
Als bibliotheek leveren wij graag een bijdrage aan het verbeteren van de taalvaardigheid. We geven 
taalcursussen en workshops. We bieden een rijke collectie. We stimuleren het leesplezier en de 
leesmotivatie voor kinderen met de Bibliotheek op School, Boekstart en met het Brabants leesoffensief. 
Daarvoor werken we nauw samen met de gemeente, maatschappelijke partners en het onderwijs. Ook 
ondersteunen we de groep mensen die digitaal minder vaardig is  (circa 4 miljoen Nederlanders). 
Digitale vaardigheden en mediawijsheid zijn belangrijk voor iedereen van jong tot oud. Hoe beweeg je je 
veilig online? Hoe herken je ‘fake news’? Hoe vind je de juiste informatie om je vragen te 
beantwoorden, bijvoorbeeld als je iets moet regelen met de digitale overheid? De bibliotheek zet zich in 
voor digitaal burgerschap. We maken inwoners wegwijs in de gedigitaliseerde samenleving en leren hen 
de vaardigheden aan die nodig zijn. En we bieden als enige een plek in de  gemeenschap waar alle 
inwoners vrije toegang hebben tot kennis en informatie. Fysiek en digitaal. Er is de komende periode 
een robuuste bibliotheekvoorziening nodig om ervoor te zorgen dat elke inwoner het beste uit zichzelf 
kan halen en volwaardig kan (blijven) participeren in de samenleving. 
 
Investeren in een inclusieve en een welvarende samenleving 
De bibliotheek is, in de steeds complexer wordende samenleving, ook een verbindende plek. Met de 
zich terugtrekkende overheid, zijn inwoners veelal op zichzelf en elkaar aangewezen. Een groter 
wordende groep mensen is het vertrouwen in de politiek verloren en keert zich af van de samenleving. 
Polarisatie en versnippering leiden tot een meerdeling. Partijen staan loodrecht tegenover elkaar en via 
sociale media woedt een hevig gevecht tussen voor- en tegenstanders. In de bibliotheek worden 
mondiale problemen zoals bijvoorbeeld klimaatissues en ongelijkheid naar de lokale situatie vertaald en 
vanuit meerdere invalshoeken belicht. Wij bereiken een breed publiek, zijn onafhankelijk, betrouwbaar, 
toegankelijk, pluriform en authentiek. Dit maakt ons tot dé plek bij uitstek om organisaties, 
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gemeenschappen en mensen, rondom maatschappelijke thema’s met elkaar te verbinden en samen te 
laten werken aan oplossingen. 
 
Benut de bieb! 
Het is uiterst zorgwekkend dat het totaalbedrag in Nederland dat gemeenten reserveren voor een 
bibliotheekvoorziening sinds 2010 met 19% is afgenomen. Dit terwijl de Bibliotheek zich ook in uw 
gemeente in zet voor meer: 

• geletterde inwoners; 

• digitaal en informatie vaardige inwoners; 

• actieve en verbonden inwoners; 

• en voor een inclusieve en welvarende samenleving waar we maatschappelijke vraagstukken niet uit 
de weggaan, maar samen aanpakken. 

 
Daarom: benut de bieb! 

• Benut de bieb voor de kennissamenleving, waar een ieder zich een leven lang kan ontwikkelen; 

• Benut de bieb voor burgerparticipatie en ter versterking van de sociale cohesie; 

• Benut de bieb als krachtige netwerkwerkpartner. 
 
In de Bibliotheekwet (Wsob) en het Bibliotheekconvenant (2020) zijn voorwaarden en afspraken 
vastgelegd om een robuust netwerk van bibliotheken te creëren, die zijn ondertekend door de VNG, het 
rijk en het IPO. We roepen u op de rol en het belang van de bibliotheek een plaats te geven in uw 
partijprogramma en straks in de coalitiebesprekingen of vanuit uw rol in de raad. Dit opdat wij, zij aan zij 
met gemeenten, onze rol in deze maatschappelijke opgaven kunnen blijven invullen.  
 
Op www.bibliotheekmb.nl/beleidsplan vindt u ons beleidsplan voor de komende jaren. Wilt u meer 
informatie of met ons in gesprek? Neem dan gerust contact met ons op. Wij delen onze kennis graag 
met u. 
 

Met vriendelijke groet, 

Herman Horst en Peter Kok 

 

 

Directie-bestuur 

Op de Bibliotheek kun je bouwen.  

Hoe? Kijk voor voorbeelden op bibliotheekmb.nl/beleidsplan. 
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