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Beantwoording van de schriftelijke vragen, gesteld door de fractie Behoorlijk Bestuur betreffende 
KopGroep Bibliotheken 

 

 
Aan de fractie Behoorlijk Bestuur 

i.a.a. de leden van de Gemeenteraad 
 

Op 26 juli 2017 heeft u onder verwijzing naar artikel 39 van het reglement van orde voor de 

vergaderingen van de raad, de navolgende vragen gesteld over KopGroep Bibliotheken: 

 

Kan het college aangeven welke de aanvullende afspraken zijn met KopGroep 

Bibliotheken in aanvulling op de algemene voorwaarden conform de 

subsidieverordening. 

 

Wij beantwoorden deze vragen als volgt: 

 

 
De aanvullende afspraken betreffen de inhoudelijke afspraken over de te behalen doelstellingen door 
de KopGroep Bibliotheken. De doelstellingen zijn gebaseerd op de vijf kernfuncties uit de Wet stelsel 
openbare bibliotheken (Wsob) en uit de gemeentelijke doelstellingen zoals opgenomen in de visie en 
het beleidskader ‘cultuur kleurt het leven’.  
 
De vijf kernfuncties betreffen: 

- Het ter beschikking stellen van kennis en informatie; 
- Het bieden van mogelijkheden tot ontwikkeling en educatie; 
- Het bevorderen van lezen en het laten kennismaken met literatuur; 
- Het organiseren van ontmoeting en debat; 
- Het laten kennis maken met kunst en cultuur.  

 
Aanvullende gemeentelijke doelstellingen betreffen: 

- In 2020 maken alle scholen gebruik van het aanbod van Kopgroep Bibliotheken; 
- In iedere wijk is een goed toegankelijke bibliotheekvoorziening; 
- Meer kinderen maken gebruik van het aanbod van KopGroep Bibliotheken; 
- De KopGroep Bibliotheken vervult een actieve steunfunctie voor verenigingen op het gebied 

van amateurkunst;  
- De KopGroep Bibliotheken onderneemt activiteiten voor het aanpakken (volwassen) 

laaggeletterdheid, het bevorderen van taalvaardigheid en digivaardigheid en het bieden van 
voorzieningen voor ouderen; 

- Er wordt een podium geboden aan gezelschappen en regionaal talent om zichzelf te 
presenteren; 

- De jaarlijkse bezoekersaantallen en deelnemers aan activiteiten groeit ten opzichte van de 
voorgaarde vier jaar; 

- Er is een bijdrage aan een levendig stadshart en Den Helder als cultureel hart van de regio; 
- De KopGroep Bibliotheken zet cultureel ondernemerschap in.  
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Bij alle verschillende doelstellingen zijn afspraken gemaakt over de bijbehorende activiteiten die 
plaatsvinden. Over deze activiteiten wordt gerapporteerd zodat we zicht houden op de uitvoering van 
activiteiten en kunnen beoordelen of de doelstellingen worden behaald.  

 

Wij vertrouwen erop u met vorenstaande voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
Den Helder, 15 augustus 2017 
 
 

Burgemeester en Wethouders van Den Helder, 

 

 

burgemeester 

Koen Schuiling  
 

 

 

 

 

secretaris 

Robert Reus  
 

 

 

 


