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Geachte heer De Vet,
De gemeente Waterland heeft op 19 feb jl. met een persbericht laten weten dat zij haar
bibliotheekvoorzieningen vanaf 2014 in de handen van Karmac heeft gelegd. Karmac is een commerciële
bibliotheekleverancier die haar diensten ver onder de marktprijs aanbiedt omdat Karmac zich niet gebonden
heeft aan afspraken die de branche mede op instigatie van de VNG heeft gemaakt.
Met Karmac kiest de gemeente Waterland voor een bibliotheek die geen onderdeel is van het landelijk
dekkend netwerk, het stelsel van openbare bibliotheken. Een bibliotheek die niet mee investeert in branche
ontwikkeling. Die geen gebruik maakt van kennis en expertise, en collecties in het netwerk. Die niet
deelneemt aan brancheontwikkelingen en innovaties. Een bibliotheek die geen programmering en activiteiten
voor leesbevordering en bestrijding van laaggeletterdheid voert. Die geen activiteiten heeft om digitale
vaardigheden te bevorderen. Die geen samenwerking met het onderwijs heeft. Die geen toegang heeft tot de
digitale bibliotheek. Die de cao die algemeen verbindend verklaard is, niet volgt Die niet deelneemt aan
certificering en kwaliteitszorg. Dit overzicht is maar een greep uit de afspraken waaraan openbare
bibliotheken zich mede naar aanleiding van overleg met de VNG en andere overheden verbonden hebben. De
branche doet dat zelfbewust en met overtuiging omdat investeren in goed bibliotheekwerk een investering is
in de toekomst van de burgers van Nederland. Maar leidt er wel toe dat er voor bibliotheken die deelnemen
aan het landelijke stelsel geen level-playing field is.
De Vereniging van Openbare Bibliotheken, de brancheorganisatie, werkt nauw samen met uw Vereniging van
Nederlandse Gemeenten om ervoor te zorgen dat het bibliotheekwerk kwalitatief hoogwaardig en
toekomstbestendig is. Certificering en kwaliteitszorg is op aandringen van de VNG deel geworden van de
brancheafspraken. De digitale bibliotheek wordt in nauwe samenwerking met de rijksoverheid, die
stelselverantwoordelijke is, vormgegeven.
Keuze van één van uw leden om in zee te gaan met Karmac verzwakt het netwerk, en ondergraaft de
afspraken die wij als branche met de VNG maken.
Als brancheorganisatie zetten wij in op een goede samenwerking met de overheden. De VNG als
koepelorganisatie van gemeenten die de belangrijkste opdrachtgevers zijn van het bibliotheekwerk kan
rekenen op onze medewerking en inzet om voor gemeenten en bibliotheken tot werkbare en productieve
afspraken te komen. Wjj^ien uit naar uw reactie op de keuze die Gemeente Waterland heeft gemaakt.
Hoogachtend,

Ap de Vries^ directe!
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