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Samenvatting verslag Bibliotheek in Aduard en Oldehove 

 

Gespreksdatum: 27-09-2022 

 

Deelnemers: Carel Jansen, Hebe Bosker, Maran Vogel (namens Aduard), Rudolf Feitsma, 

Dingena Biester, Lodewijk Krol (namens Oldehove, Ilona Ebels (Biblionet Groningen), Bé 

Schollema (wethouder), Esther Kooi (beleidsmedewerker kunst, cultuur en sport). 

Het overleg is schriftelijk vastgelegd door het secretariaat van de gemeente. 

 

 

- Op 23-09-2022 is aan de vertegenwoordiging van de beide dorpen vanuit de gemeente en 

Biblionet Groningen een voorstel gestuurd voor de pilot voor aan de 

vertegenwoordigingen van de beide dorpen over hoe de invulling van de nieuwe 

bibliotheek. Dit voorstel is ontwikkeld rekening houdend met de voorstellen van Aduard en 

Oldehove en het voorstel vanuit de gemeente en Biblionet (voorgelegd op 31-05-2022) 

- Zodra door alle gespreksdeelnemers wordt ingestemd met het verslag van de bijeenkomst 

van vandaag, kan dat worden verspreid.  

- Daarna zal er door de vertegenwoordigingen van de beide dorpen met hun achterban 

worden overlegd over de inhoud van het nu voorgelegde voorstel.  

- Vervolgens worden door de vertegenwoordigingen van de beide dorpen verbeterpunten 

aan de gemeente aangeleverd.  

- Het voorstel met de verbeterpunten vormt de basis van een vervolggesprek met de beide 

dorpen, met als doel overeenstemming bereiken over de pilot. Deze vervolggesprekken 

worden in Aduard en in Oldehove los van elkaar ingepland. 

- Wanneer overeenstemming is bereikt over het voorstel met de verbeterpunten wordt dit 

de beschrijving van de pilot die wordt voorgelegd als advies naar het college van B&W. 

De pilot wordt dan onderdeel van een groter advies over het bibliotheekwerk dat naar het 

college gaat. Dit betekent dat er pas groen licht voor de pilot komt wanneer het college 

een positief besluit genomen heeft over het gehele advies. Over de startdatum van de 

pilot (ergens in 2023) moet dan nog een besluit genomen worden. 

- De gemeente ziet het belang van een passende bibliotheekvoorziening in Aduard en 

Oldehove en wil daaraan ook bijdragen. De gemeente moet echter ook breder kijken naar 

een zo goed mogelijke verdeling van het beschikbare budget voor het bibliotheekwerk 

over de hele gemeente.  

- Inhoudelijke opmerkingen ten aanzien van het voorstel vanuit de gemeente en Biblionet 

zoals voorgelegd op 31-05-2022:| 

 

o De gemeente en Biblionet stellen voor dat er in beide bibliotheken een ‘Bibliopunt Plus’ 

met een wisselcollectie van 500 boeken, bijgehouden door Biblionet. Deze collectie 

wordt 4-5 keer per jaar volledig gewisseld. Daarnaast komt er de mogelijkheid om ook 

buiten de openingstijden van Biblionet gereserveerde boeken af te halen en terug te 

brengen bij het Bibliopunt Plus. 

o Zowel de vertegenwoordigers van Aduard als die van Oldehove geven aan dat zij zich 

kunnen vinden in een verandering van de bibliotheekfunctie, maar dat zij grote moeite 

hebben de kleine hoeveelheid boeken die in de dorpen overblijft wanneer de 

bibliotheken zouden worden veranderd in een ‘Bibliopunt Plus’. 



o ‘Bibliopunt Plus’ wordt aangevuld met een Boekspot. De Boekspot wordt in beheer 

gegeven van het dorp.  

o In de vervolggesprekken met de dorpen worden afspraken gemaakt over de invulling 

van de Boekspot. Opties als het overnemen van de collectie van Biblionet of het 

samenstellen van een nieuwe collectie uit het budget van de gemeente worden dan 

verder uitgewerkt. Uitgangspunt voor de gemeente is niet sec het aantal boeken, maar 

de combinatie tussen een aantrekkelijk aanbod en activiteiten die in de bibliotheken 

worden georganiseerd. Dit is iets wat tijdens de pilot verder onderzocht gaat worden. 

o Er worden door vrijwilligers uit het dorp activiteiten georganiseerd zoals beschreven in 

de projectplannen van de dorpen. Biblionet kan hier een faciliterende rol in spelen. Hoe 

de activiteiten eruit gaan zien en hoe deze geëvalueerd worden, wordt verder 

uitgewerkt. 

o De pilots in Aduard en Oldehove gaan door in de huidige bibliotheekruimtes. De kosten 

blijven voor de gemeente. Bij de evaluatie van de pilot wordt ook bekeken of de huidige 

bibliotheekruimtes voldoen, of dat er in Aduard bijvoorbeeld tevens gebruik kan worden 

gemaakt van de hal van MFC De Meeden. Voor Oldehove geldt dat een goede 

inpassing nodig is in het nieuwe MFC. 

o Voorafgaand aan de start van de pilots wordt er toegewerkt naar aanpassingen in de 

inrichting die de bibliotheek aantrekkelijker maken en waarmee de pilots beter tot hun 

recht zou komen. Om zulke aanpassingen mogelijk te maken, wordt een 

subsidieaanvraag gedaan bij externe fondsen. Doelstelling is een aantrekkelijke ruimte 

te realiseren die mogelijkheden biedt om de beoogde activiteiten te organiseren, met 

een inrichting op basis van de richtlijnen van Bibliotheek 3.0 (o.a. selfservice kasten). 

De subsidieaanvragen moeten formeel vanuit de dorpen worden gedaan; de gemeente 

zal zorgen voor ondersteuning. 

o Bij ‘Bibliopunt Plus’ (de bibliotheekfunctie) zijn de openingstijden 2 x 2 uur per week. 

Die openingstijden kunnen worden verruimd door de vrijwilligers van de Bibliotheek te 

betrekken bij de activiteiten die vanuit het dorp in de bibliotheek georganiseerd worden. 

Ook buiten de reguliere openingstijden van ‘Bibliopunt Plus’ zullen er activiteiten 

georganiseerd worden.  

o Verantwoordelijk voor het sleutelbeheer buiten de reguliere openingstijden van 

‘Bibliopunt Plus’ worden vertegenwoordigers van de dorpsgemeenschappen. Vanuit 

Biblionet wordt erop gewezen dat de ervaring leert dat het verruimen van de 

openingstijden zonder dat er een activiteit aan gekoppeld is, ertoe leidt dat het aantal 

bezoekers zich verspreidt, waardoor er minder ontmoetingen plaatsvinden. 

 

- Teruggezien wordt op een constructief overleg. Alle deelnemers hebben vertrouwen in 

een goede afloop en zien vanuit een positieve houding uit naar het vervolg. 

 

 

 

 

 

 

 

 


