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Voorgesteld raadsbeslult
De raad besluit:
I.

frictiekosten van maximaal € 1.637.310,- ter beschikking te stellen aan Stichting Biblionet Groningen
en dit te dekken uit de reserve aanloopverliezen Groninger Forum;
II. een krediet van € 200.000,- ter beschikking te stellen voor aankoop van de wijkfilialen en dit te dekken
uit de opbrengst van de verhuur;
III. In te stemmen met:
• aankoop van het gebouw met terrein plaatselijk bekend als Van Iddekingeweg 183 te Groningen,
kadastraal bekend als gemeente Helpman, sectie M, nummer 8388 tegen een koopsom van € 1,kosten koper;
• aankoop van het appartementsrecht, gelegen op de begane grond van het gebouw plaatselijk
bekend als Jan Ensinglaan 29 te Hoogkerk, kadastraal bekend als gemeente Hoogkerk, sectie C
complexaanduiding 5440A, appartementsindex 2 tegen een koopsom van € 2.500,- kosten koper;
• aankoop van het appartementsrecht, gelegen op de begane grond van het gebouw plaatselijk
bekend als Ypemaheerd 42 te Groningen, kadastraal bekend ais gemeente Groningen, sectie AB
complexaanduiding 5653A, appartementsindex 2 tegen een koopsom van € 158.000,- kosten
koper;
IV. de gemeentebegroting 2015 dienovereenkomstig aan te passen.

Samenvatting
In 2012 heeft de raad besloten dat het Forum met ingang van 1 januari 2015 een organisatie met een
bestuur en een subsidiestroom wordtHet gevolg hiervan is dat de stadsbibliotheek over gaat van de
provinciale bibliotheekorganisatie Biblionet naar het Groninger Forum. Het afgelopen jaar hebben het
Forum, Biblionet en de gemeente de consequenties hiervan in kaart gebracht. De stadsbibliotheek blijft
deel uit maken van het provinciale bibliotheeknetwerk zodat alle bibliotheekleden in de hele provincie
kunnen blijven lenen. Door de overgang zullen er bij Biblionet circa 12 fte. verdwijnen. Al het personeel dat
nu in dienst is bij bibliotheken in de stad Groningen gaat over naar het Groninger Forum. De gemeente
betaalt frictiekosten aan Biblionet om de consequenties van de ontvlechting op te vangen. Verder stellen
we voor om de gebouwen voor drie wijkfilialen van Biblionet over te nemen.

B&W-besluit d.d.: 28 oktober 2014

Vervolg voorgesteld raadsbeslult
26-11-2014
Aanleiding en doel
In 2012 heeft de raad besloten dat het Forum met ingang van 1 januari 2015 een organisatie met een
bestuur en een subsidiestroom wordt. Het Forum moet meer worden dan een bedrijfsverzamelgebouw en
de verschillende partners moeten een integrale programmering realiseren. Het gevolg hiervan is dat de
stadsbibliotheek over gaat van de provinciale bibliotheekorganisatie Biblionet naar het Groninger Forum.
Om dit te bereiken zijn er drie werkgroepen (financieel, inhoudelijk en personeel) en een stuurgroep
gevormd. Deze hebben het afgelopen jaar alle consequenties van de ontvlechting in kaart gebracht en deze
besproken. Bijgevoegd document is het uiteindelijke onderhandelingsresultaat van de drie partijen. Er is
gekozen voor een optie waarbij Biblionet nog een beperkt aantal diensten levert aan het Forum voor de
perlode tot aan de opening. Door de overgang van de stadsbibliotheek naar het Forum is het noodzakelijk
om de Nadere Regels van subsidieverordening aan te passen. Deze zijn eveneens ter besluitvorming
bijgevoegd.
Kader
Bibliotheekwet 2015
Bibliotheekvisie 2011-2016
Forumvisie 2012
Raadsvoorstel Forum december 2012
Argumenten en afwegingen
Netwerk.
We stellen voor om te blijven participeren in het provinciale bibliotheeknetwerk. Op 1 januari 2015 wordt de
nieuwe bibliotheekwet van kracht, waarin deelname aan een netwerk verplicht wordt gesteld voor openbare
bibliotheken. Hieronder valt ook deelname aan het landelijke netwerk van de Vereniging Openbare
Bibliotheken (VOB). In principe is het mogelijk om de Forumbibliotheken uit het provinciale netwerk te
halen. Volgens de nieuwe bibliotheekwet zijn we dan wel verplicht om in gesprek te gaan met de
buurgemeenten. Deelname aan het netwerk levert de stad echter veel op. Door het gezamenlijk gebruik van
collecties kan de stad over meer boeken beschikken. Bovendien is het door het Interbibliothecair
leenverkeer mogelijk voor bibliotheekleden uit de hele provincie om media in het Forum te lenen. Door het
netwerk ontstaat er dan ook een natuurlijke verbinding tussen het Forum en de rest van de provincie.
Terugtreding uit het netwerk heeft grote consequenties voor Biblionet en de rest van de gemeenten. In de
stadsbibliotheek staat de helft van de collectie en het netwerk zou hierdoor erg worden verzwakt. Uit het
netwerk treden zou dan ook slecht zijn voor de relatie met de regio. In het verband van de Vereniging
Groninger Gemeenten (VGG) zijn momenteel gesprekken gaande over de versterking van het provinciale
netwerk. Het uitgangspunt hiervan is dat alle gemeenten op eenzelfde niveau bijdragen aan de collectie en
de managementskosten. Hierover is nog geen besluit genomen en het kan zijn dat een aantal gemeenten
geen deel meer willen uitmaken van het netwerk. In de begroting voor de komende jaren gaan wij echter al
wel uit van de voorgestelde bedragen voor participatie aan het netwerk. Deze zullen jaarlijks in VGG
verband worden geevalueerd.
Vastgoed.
In principe is het mogelijk om de filialen door Biblionet Beheer BV te laten verhuren maar het ligt voor de
hand om het vastgoed over te nemen, zodat al het Forum vastgoed in handen is van de gemeente. Bij
herziening van het bibliotheekbeleid is het raadzaam om zelf over de panden te kunnen beschikken. De
waarde van het vastgoed ligt hoger dan de boekwaarde en deze komt dan ten gunste aan de gemeente.
Maatschappelijk draagvlak en participatie
In januari 2014 is het ontvlechtingsproces gestart met een stuurgroep en drie inhoudelijke werkgroepen,
P&O, financien en beleid. Zowel de stuurgroep als de werkgroepen bestonden uit afgevaardigden van het
Forum, Biblionet en de gemeente. De gemeente was aanwezig vanuit zijn rol als subsidient en
toezichthouder. Uit gegaan is van het volgende kader:
- de stadsbibliotheek blijft deel uit maken van het provinciale netwerk;

- de gemeentelijke subsidie aan Biblionet wordt per 1 januari 2015 volledig verlegd naar het Groninger
Forum. In de subsidiebeschikking 2015 aan het Groninger Forum is de subsidie voor het bibliotheekwerk
geintegreerd.
Het ontvlechtingsdocument wordt door alle partijen onderschreven.
Financiele consequenties
Frictiekosten.
Voorgesteld wordt om conform de notitie een bedrag van € 1.637.310,- aan frictiekosten ter beschikking te
stellen aan Biblionet. De frictiekosten worden ingezet voor het personeel, materieie kosten en ter dekking
van het begrotingstekort van 2015 en 2016. Deze tekorten zullen ontstaan omdat Biblionet door de vele
reorganisaties van de afgelopen jaren niet meer in staat is om alle gevolgen van de ontvlechting op korte
termijn op te vangen. Een voorbeeld hiervan is gedeeltelijke leegstand op het hoofdkantoor aan De
IVIudden. De frictiekosten kunnen worden gedekt uit de reserve aanloopverliezen van het Forum.
Het weerstandsvermogen van de gemeente Groningen neemt daardoor wel af.Tevens is een
begrotingswijziging voor 2015 noodzakelijk. Ook het vermogen om exploitatie verliezen op te vangen door
het Groninger Forum neemt af. Het Forum bouwt momenteel ook een eigen reserve op voor de opening en
voor eventuele aanloopverliezen, maar of het niveau van deze reserve voldoende zal zijn is niet bekend.
Begrotingswiiziging 2015
ontvlechting stadsbibliotheek
Betrokken vakdirectie(s)
Naam voorstel
Besluitvorming (oigaan + datum)
Incidenteel / Structureel
Soort wijziging

Beleidsunit MO
ontvlechting stadsbihliotheek
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I/S
Exploitatie

Bedragen x 1.000 euro
Saldo voor
Saldo na
Org. onderdeel
Deelprogramma
Beleidsveld I/S Lasten Baten res. Mut. Toev.res. Onttr. Res res. Mut.
1.638
0
-1 638
Beleidsunit Maatsch Ontwikkeljiig 06.1 Culturele infrastructuur
06.1.11 Groninger Forum I/S 1.638
0
0
<Org.onderd.>
<Beleidsveld>
I/S
: ; \ <Deelprogramma>
0
0
<Org.onderd.>
1/S
<Deelprogramma>
<Beleidsveld>
0
0
<)igonderd.>
I/S
<Deelprograinma>
<Beleidsveld>
0
0
<Oig.onderd>
<Deelprograinma>
<Beleidsveld>
i/s
0
0
<Org.onderd>
<Deelprogramma>
<Beleidsveld>
i'/s

Financiele begrotingsw jrfging

TOTALEN BEGROTINGSWIJZIGING

1.638

-1.638

1.638

Vastgoed.
We stellen voor om de drie wijkfilialen tegen de boekwaarde over te nemen van Biblionet Beheer BV en
deze vervolgens te verhuren aan het Groninger Forum tegen de werkelijke kosten. De exploitatiekosten
kunnen worden gedekt uit de huuropbrengsten. De WOZ waarde van de panden ligt hoger dan de
boekwaarde waardoor een stille reserve ontstaat. Er zijn nog geen milieuonderzoeken uitgevoerd. Deze
onderzoeken zijn bij gemeentelijke onroerendgoed transacties gebruikelijk. Het resultaat hiervan kan
eveneens leiden tot hogere kosten maar dit is reeds in het krediet meegenomen.
Begrotingswijziging voor investeringskrediet
Aanschaf dependances stadsbibliotheek
Betrokken directle

Beleidsunit IVIO

Soort wijziging

Aanschaf dependances stadsbibliotheek

Tijdsplanning krediet
Financiele begrotingswijziging
6.1 Culturele

infrastructuur

2015
Uitgaven Inkomsten
200
200

^Saldo
0
0

Totalen begrotingswijziging

200

200

0

Overige consequenties
De overgang naar het Forum heeft consequenties voor Biblionet. Het personeel van de stadsbibliotheek
gaat nu volledig over naar het Groninger Forum. Bij de backoffice van Biblionet zijn nu ook mensen bezig
met dienstverlening aan de stad in met name facilitaire functies. Een aantal van deze mensen kan
vermoedeiijk mee naar het Forum. Door een grotere efficiency zal er ongeveer 12 fte In de backoffice
verdwijnen.Er wordt gekeken of deze mensen herplaatsbaar zijn bij het Forum of de gemeente.
Biblionet blijft voor ons netwerktaken uitvoeren op onder meer het gebied van collectiebeheer en
afstemming met het Rijk. Tot aan de opening van het Forum blijven ze bepaalde ondersteunende taken
uitvoeren, zoals de kantoorautomatisering. Verder blijven ze de serviceorganisatie voor de rest van de
provincie.
Inhoudelijk is de overgang van de stadsbibliotheek naar het Groninger Forum van wezenlijk belang voor de
toekomst van het bibliotheekwerk in de stad. De komende jaren zal de uitleenfunctie van de bibliotheken
minder belangrijk worden door de ontwikkeling van goedkope e-bookdiensten. Dit vraagt van de
bibliotheek een herbezinning op zijn taken en een grotere inzet op taken als leesbevordering en het
bestrijden van taalachterstanden. In grotere steden is de ontmoetingsfunctie en het beschikbaar stellen van
werk- en studieplekken van groot belang. Het effect van nieuwbouwprojecten met meer nadruk op deze
functies is groot. Bij vergelijkbare bibliotheken in Amsterdam, Almere en Arnhem is een opieving van het
bibliotheekwerk te zien met een beter perspectief voor de toekomst.
Vervolg
Het ontvlechtingsdocument wordt door alle partijen onderschreven. Inmiddels is het positief ontvangen
door de Raden van Toezicht van Biblionet en het Forum. Het definitieve besluit volgt in november. Het
Sociaal Statuut en het Sociaal Plan zijn geaccepteerd door de vakbonden. In december zal de OR van
Biblionet ook een besluit nemen.
Na vaststelling van dit document is het noodzakelijk om deze besluiten te formaliseren. Hiertoe stellen wij
nog een convenant op tussen de partijen en zal er een activa/passiva transactie plaatsvinden tussen
Biblionet en het Groninger Forum. De gemeente zal een koopovereenkomst opstellen met Biblionet en de
frict iekosten beschikken. Voor het Forum stellen we nieuwe huurcontracten op voor de filialen.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Groningen,

de burgemeester,
dr. R.L. (Ruud) Vreeman

de secretaris,
drs. P.J.L.M. (Peter) Teesink
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Algemeen
1.

Het Groninger Forum neemt per 1.1.2015 de Stadsbibliotheek over bestaande uit de centrale vestiging en
zes filialen.

2.

Deze zeven vestigingen blijven onderdeel van het netwerk van bibliotheken in de provincie.

3.

De gemeentelijke subsidie aan Biblionet wordt per 1.1.2015 volledig verlegd naar het Groninger Forum. In
de subsidiebeschikking 2015 aan het Groninger Forum is de subsidie voor het bibliotheekwerk
gemtegreerd.

Onderlinge dienstverlening
4.

Biblionet voert voor het provinciale netwerk van bibliotheken taken uit. Biblionet levert deze
netwerktaken ook aan het Groninger Forum. De netwerktaken zijn: lenersadministratie,
collectieverwerking, collectievorming, logistiek en transport en (het beheer van)
bibliotheekautomatisering(systemen).

5.

Uitgangspunt bij de bepaling van de kosten voor de netwerktaken is het huidige kostenniveau van
Biblionet. De gemeente zal (de bekostiging van) de netwerktaken in de subsidiebeschikking aan het
Groninger Forum vastleggen. Voor de indexering van die kosten gelden de uitgangspunten zoals die voor
alle gesubsidieerde instellingen gelden. Over de netwerktaken zal Biblionet BTW in rekening brengen.

6.

In het overleg van de Vereniging Groninger Gemeenten en met het provinciebestuur zullen afspraken
worden gemaakt over het niveau van het bibliotheekwerk in de provincie (bestrijding/ree riders en
uitvoering nieuwe bibliotheekwet) en een gezamenlijke financiering van het netwerk.

7.

Biblionet levert per 1.1.2015 geen diensten meer aan het Groninger Forum. Biblionet en Groninger Forum
maken wel afspraken over de termijn en de voorwaarden waaronder Biblionet de service voor ICT voor
werkplekken (kantoor en voor publiek/internetcafe) blijft leveren. Deze afspraken maken geen onderdeel
uit van dit document. Partijen stellen een Service Level Agreement op.

Personeel
8.
9.

Alle medewerkers die werken in de Stadsbibliotheken gaan over naar het Groninger Forum. Zie bijiage 5.
Voor de bibliotheekmedewerkers is - conform overgang van onderneming - de Bibliotheek-cao van
toepassing.

10. Bij overgang worden ook alle op geld waardeerbare rechten van medewerkers (zoals vakantiegeld, verlofen vakantiedagen) overgedragen aan het Groninger Forum. De afrekening hiervan door Biblionet wordt
meegenomen en verrekend in de ontvlechtingsbalans.
11. De medewerkers van de backoffice gaan niet over naar het Groninger Forum. Biblionet stelt een sociaal
plan op voor die medewerkers.
12. Het Groninger Forum verplicht zich vacatures eerst aan te bieden aan Biblionet, zodat zo veel mogelijk
Biblionet medewerkers kunnen worden geplaatst bij het Groninger Forum.
13. De gemeente Groningen onderzoekt of Biblionet medewerkers kunnen worden geplaatst bij de gemeente
Groningen. De medewerkers krijgen na de gemeentelijke herplaatsers en de interne werving de
mogelijkheid om te solliciteren. Bovendien wil de gemeente op basis van profielen en cv's pro- actief
onderzoeken op welke functies Biblionet medewerkers zouden passen

14. De educatieve taken van Biblionet gaan over naar het Groninger Forum. Betrokken medewerkers komen
bij het Forum in dienst.
15. Ook de Volksuniversiteit blijft bij de stadsbibliotheek en gaat daarom mee naar het Groninger Forum
inclusief de administratie en het beheer van de website.

Collectie
16. Het Groninger Forum garandeert de beschikbaarheid en toegankelijkheid van de bibliotheekcollecties
voor het netwerk van bibliotheken (provinciaal en nationaal). Het Groninger Forum verplicht zich die
collecties op niveau te houden. De gemeente Groningen zal de verplichtingen voor het Groningen Forum
vastleggen in de subsidie beschikking.
17. Biblionet brengt de Plus- en de Achtergrondcollectie onder bij het Groninger Forum. Hiervoor betaalt
Biblionet aan het Groninger Forum jaarlijks een bedrag, afkomstig uit de bijdragen van regiogemeenten.
Deze bijdrage is voor 2015 becijferd op 222.000 euro en wordt gemdexeerd op basis van de indexering
van de gemeentelijke bijdragen indien van toepassing. Deze blijft gegarandeerd zolang de gemeenten
hieraan mee blijven betalen. Zodra de bijdrage vanuit de regio wordt verlaagd kan het Forum niet worden
gehouden aan de verplichting om de plus en achtergrondcollectie op hetzelfde niveau te houden
18. Het eigendom van de collectie van de Stadsbibliotheek (peiidatum 31.12.2014) berust bij Biblionet. Ieder
kalenderjaar gaat 10% van het eigendom op peildatum over op het Groninger Forum.
19. Voor collectievorming (netwerktaak) brengt Biblionet kosten in rekening bij het Groninger Forum. Die
kosten bedragen 56. 467 Euro in 2015. De gemeente geeft voor de netwerktaken een subsidie aan het
Forum die middels de subsidiebeschikking wordt geoormerkt voor deze functies.
20. De leden (van de bibliotheek) van het Groninger Forum kunnen boeken uit de regiobibliotheken lenen,
net zoals de leden van de regionale bibliotheken (Biblionet) boeken uit de stadsbibliotheken kunnen
lenen. Er worden over en weer geen kosten in rekening gebracht.

Balans
21. Inventaris uit, en investeringen in de Stadsbibliotheek vestiging Oude Boteringestraat worden zo
afgewaardeerd dat de boekwaarde op het moment van de opening van het Forumgebouw nihil is. Het
eigendom gaat per 1.1.2015 over naar het Groninger Forum. De versnelde afschrijving maakt onderdeel
uit van de frictiekosten en bedraagt 151.748 euro.
22. De voorzieningen die betrekking hebben op de Stadsbibliotheken worden overgedragen aan het
Groninger Forum.
23. Het Groninger Forum neemt alle lopende contracten over van Biblionet die betrekking hebben op de
stadsbibliotheek.
24. Het eigendom van het vastgoed ( drie wijkfilialen) gaat over naar de gemeente Groningen. De gemeente
Groningen koopt dat vastgoed tegen boekwaarden. De gemeente verhuurt die filialen aan het Groninger
Forum onder dezelfde voorwaarden waaronder die panden nu door Biblionet beheer B.V. worden
verhuurd. Een overzicht van vastgoed en boekwaarden is opgenomen in bijiage 3.
25. Biblionet en het Groninger Forum stellen, in overleg met de gemeente Groningen, de fasering en
procedure voor het opstellen en controleren van de eindbalans vast.
26. Biblionet stelt de ontvlechtingsbalans op uiteriijk per 31-12-2014. Die ontvlechtingsbalans wordt getoetst
door een onafhankelijke accountant.
27. Biblionet, Groninger Forum en de gemeente maken afspraken over de betalingen en verrekeningen
tussen partijen (inclusief wat wanneer wordt betaald) in een goedgekeurde ontvlechtingsbalans welke zal
resulteren in een financieel saldo bestaande uit vorderingen en schulden.

Frictiekosten
28. Voor de medewerkers waarvoor het Sociaal Plan Biblionet van toepassing wordt verklaard betaalt de
gemeente de frictiekosten (kosten sociaal plan). Die kosten zijn op basis van het concept Sociaal Plan (d.d
25-06-2014) berekend op 975.392 euro volgens de specificatie in bijiage 4.
29. De overdracht van taken aan het Groninger Forum en de beeindiging van dienstverlening aan de
Stadsbibliotheek leidt voor Biblionet tot materieie kosten. Die kosten zijn berekend op 188.169 euro
volgens de specificatie in bijiage 5.
30. Het kost Biblionet tijd om de organisatiekosten a f t e schalen. In 2015 en 2016 heeft dat een negatief
effect op de exploitatie. De gemeente compenseert dat specifieke exploitatieverlies voor het
begrotingsjaar 2015 met een bijdrage van 242.000 euro en voor het begrotingsjaar 2016 met een bijdrage
van 80.000 euro.
31. De versnelde afschrijving van de boekwaarden inventaris en verbouwingen Oude Boteringestraat maakt
onderdeel uit van de frictiekosten. De gemeente vergoedt die versnelde afschrijving. Die vergoeding is
berekend op 151.748 euro en is gespecificeerd in bijiage 6.
32. De vergoeding van de kosten voor het sociaal plan wordt naar evenredigheid verlaagd voor die
medewerkers die elders werk vinden en/of kunnen worden geplaatst bij het Groninger Forum dan wel de
gemeente Groningen (zie artikel 13 en 14) tot aan de einddatum 1-7-2015.
33. Het budget frictiekosten wordt definitief bepaald en afgerekend per 1.7.2015. Voor- en nadelen op het
frictiekostenbudget na die datum zijn voor rekening van Biblionet.
34. De gemeente Groningen en Biblionet maken afspraken over de bevoorschotting op het
frictiekostenbudget.

Slot
35. Biblionet en het Groninger Forum inventariseren en beschrijven de relevante werkprocessen, zodat de
concrete werkzaamheden ordelijk kunnen worden overgedragen aan het Groninger Forum.
36. De afspraken in dit beslisdocument wordt na vaststelling omgezet in een convenant tussen het Forum,
Biblionet en de gemeente Groningen.
37. Niet alles is met deze afspraken geregeld. Zonder twijfel zijn er punten die nog niet zijn voorzien. Partijen
hebben afgesproken dat die punten in goed onderling overleg worden opgelost. Als deze er niet in goed
overleg uitkomen wordt arbitrage ingezet.

INLEIDING
In 2017 wordt het Groninger Forum geopend, een spectaculair gebouw van tien verdiepingen in de Groninger
binnenstad. Het Forum presenteert (inter)nationale exposities, films, documentaires, fictie en informatie,
debatten, literaire evenementen, talkshows, presentaties en manifestaties overde wereld van heden.
Leidraad voor alle activiteiten is de wereld van Nu. Het Forum biedt bezoekers een bijzondere ervaring met
programmering van hoge kwaliteit en garandeert een aangenaam verblijf tijdens elk bezoek. Om dit effect te
bereiken plaatst het Forum actuele thema's of gebeurtenissen in hun context, zoveel mogelijk gebruik
makend van alle Forumfuncties. De Forumorganisatie is hiertoe integraal ingericht en speelt maximaal in op
de actualiteit met het presenteren van deels vaste en deels flexibele programmering. Ook zal het Forum
regelmatig samenwerking zoeken om programma's te maken die niet (geheel) uit eigen gelederen komen.
Partners op de achtergrond of juist partners die zichtbaar zijn in het gebouw en zich daar van hun sterkste
kant laten zien, versterken de inhoud van het Forum.
Het Forum is samengesteld uit de stadsbibliotheek, het filmtheater Images, het Nederlands Stripmuseum, het
debatcentrum Dwars Diep en de V W . Het bezit een auditorium, meerdere expozalen en open pleinen voor
activiteiten en presentaties. Er is een keuze uit horeca vanaf de begane grond tot op het dak om zo een
aantrekkelijke ontmoetingsplaats te creeren.
Alle activiteiten van het Forum zijn erop gericht om mensen uitte nodigen naar het Forumgebouw te komen,
want het gebouw is de plaats waar het gebeurt in Groningen. Het Forum hanteert daarbij een innovatief
mediabeleid om in huis de inhoudelijke ervaring van de bezoeker op vernieuwende wijze te prikkelen of te
versterken, en om regelmatig om input en feedback te vragen en zo open te blijven staan voor verandering en
verbetering.
Om te zorgen dat deze vernieuwende en integrale programmering in 2017 mogelijk wordt heeft de
gemeenteraad van Groningen besloten dat het Forum een organisatie moet worden met een directle en een
subsidierelatie met de gemeente. De laatste stap in de uitvoering van dit besluit is om met ingang van 1
januari 2015 de uitvoering van het openbaar bibliotheekwerk onder te brengen bij het Groninger Forum. Dit
betekent dat Biblionet Groningen na 15 jaar niet meer verantwoordelijk zal zijn voor het bibliotheekwerk in
de stad.
De consequentie van dit besluit is dat alle stedelijke bibliotheekwerkzaamheden die tot nu toe bij Biblionet
ondergebracht waren, losgekoppeld moeten worden van deze organisatie en overgenomen worden door het
Groninger Forum. Om deze operatie goed te kunnen uitvoeren maken de drie betrokken partijen, Gemeente
Groningen, Groninger Forum en Biblionet Groningen afspraken over een groot aantal organisatorisch en
financiele zaken.
In oktober 2013 is er tussen gemeente. Forum en Biblionet een overlegstructuur gestart om de loskoppeling
voor te bereiden. Dit overleg heeft tot doel gehad voorstellen uit te werken om de overgang van de
verantwoordelijkheid voor het bibliotheekwerk voor te bereiden, de operationele gevolgen voor Biblionet te
minimaliseren, en de voorwaarden waarmee het Groninger Forum betrokken wordt bij het provinciale
netwerk van bibliotheken nader in te vullen.
Alle partijen hebben zich ingespannen om het hier volgende concept-beslisdocument o p t e leveren, waar
vervolgens het College van de gemeente Groningen, de Raad van Toezicht en de OR van stichting Biblionet
Groningen en de Raad van Toezicht van stichting Groninger Forum mee moeten instemmen.
Dit beslisdocument moet inzicht geven in de inhoudelijke, organisatorlsche, juridische en financiele keuzes en
in de afspraken tussen de partijen op welke wijze en voorwaarden de stadsbibliotheek na 1 januari 2015 zal

gaan functioneren. In het overleg tussen gemeente, Biblionet en Forum zijn een aantal uitgangspunten
gedefinieerd:
1.
2.

Het Groninger Forum blijft deelnemen aan het provinciale netwerk van bibliotheken.
Het Groninger Forum maakt in ieder geval gebruik van de dienstverlening van Biblionet die voor de
deelname aan het provinciale netwerk nodig is: ICT, lenersadministratie, collectieverwerking,
collectievorming, logistiek en transport. Over alle andere mogelijkheden voor dienstverlening van
Biblionet aan het Forum worden aparte afspraken gemaakt.

3. Alle medewerkers die op dit moment werkzaam zijn in de stadsbibliotheek treden per 1 januari 2015
in dienst van het Groninger Forum met behoud van de bibliotheek-cao.
4.

Biblionet zal de omvang van de serviceorganisatie moeten terugbrengen. De Gemeente Groningen
heeft toegezegd de frictiekosten die hierdoor ontstaan te willen betalen. Hier wordt door het college
van B&W en de gemeenteraad in oktober en november een definitief besluit over genomen. Betaling
van de frictiekosten door de Gemeente Groningen is voor de RvT van Biblionet een voorwaarde voor
instemming.

In dit document wordt de toekomstige samenwerking uitgewerkt op hoofdlijnen. De komende periode zullen
er ongetwijfeld verschillende taken en knelpunten naar voren komen waarover nog geen afspraken zijn
gemaakt. De partijen hebben echter aangegeven dat zij met in achtneming van de geformuleerde
uitgangspunten, hier op een constructieve en positieve wijze een opiossing voor zullen vinden.

DE BIBUOTHEEKFUNCTIE IN HET GRONINGER FORUM
De bibliotheekfunctie wordt een integraal onderdeel van de programmering van het Groninger Forum. De
gemeente Groningen definieert als opdrachtgever welke prestaties het Forum hiervoor moet leveren. De
bepalingen opgenomen in de (nieuwe) Bibliotheekwet vormen hiervoor het belangrijkste kader. Volgend jaar
(2015) zal er een nieuwe gemeentelijk bibliotheekvisie worden opgesteld waarin de nieuwe beleidskaders
zullen worden geformuleerd voor de periode 2016-2021. Hierin zal onder meer worden in gegaan op de
maatschappelijke taak van het bibliotheekwerk, vernieuwing van de dienstverlening en de positie van de
wijkfilialen.
Vanaf 1 januari 2015 is het Forum verantwoordelijk voor de Centrale Bibliotheek en de zes filialen. In de
periode 2015-2016 wordt de huidige organisatie van de directe dienstverlening in de stadsbibliotheken
gehandhaafd, wel worden ondersteunende onderdelen geintegreerd met vergelijkbare onderdelen van het
Forum (PR, marketing, facilitaire dienstverlening, educatie). In deze periode wordt de integrale organisatie
van het 'echte' Forum verder voorbereid.

NETWERKAFSPRAKEN
Deelname Provinciaal netwerk
Door stevige bezuinigen van de verschillende Groningse gemeenten en in aansluiting daarop van de provincie
Groningen staat het bibliotheeknetwerk in de provincie en de onderlinge solidariteit tussen gemeenten onder
druk. Zowel de bibliotheken als de serviceorganisatie hebben flink moeten snijden in de organisatie en de
dienstverlening. Omdat er een uniform lidmaatschapstarief is voor alle bibliotheken en alle leden gebruik
kunnen maken van de collectie in de hele provincie, zijn alle gemeenten ook gezamenlijk verantwoordelijk
voor het voorzieningenniveau.
Op 1 januari 2015 wordt de nieuwe bibliotheekwet van kracht. Hierin is onder meer opgenomen dat
bibliotheken onderdeel moeten uitmaken van het landelijke bibliotheeknetwerk. Ook wordt gevraagd om
goede afspraken met buurgemeenten te maken als een gemeente uit het netwerk treedt. Het Forum blijft
echter deelnemen aan het provinciale netwerk. Concreet houdt dit in dat de collectie beschikbaar is voor alle
bibliotheekleden in de provincie Groningen, zoals omgekeerd de collecties in de provincie Groningen
beschikbaar zijn voor leden van het Forum. Daartoe hanteert het Forum ook na 1 januari 2015 dezelfde regels
en afspraken rond het gebruik van de dienstverlening die in de rest van het netwerk gelden. De gemeente
Groningen zal via het Programma van Eisen en in de subsidiebeschikking de inzet van de collectie voor het
netwerk garanderen.
In het overleg van de Vereniging Groninger Gemeenten (VGG) en met het provinciebestuur zal de toekomst
van het bibliotheeknetwerk besproken worden. Hierbij gaat het dan om de uitvoering van de nieuwe
bibliotheekwet en een gezamenlijke financieringsstructuur.
De Netwerkcollectie

Groningen

De belangrijkste componenten van het provinciale netwerk zijn de collectie, het gezamenlijke
abonnementensysteem en het gezamenlijke uitleensysteem inclusief catalogus. Hierboven is al vermeld dat
het Forum blijft meedoen aan de gezamenlijke catalogus en het uitleensysteem. Het onderhouden van de
collectie die aanwezig is in de vestigingen van de Stadsbibliotheek is op dit moment de verantwoordelijkheid
van Biblionet. Vanaf 1 januari 2015 neemt het Forum ook deze verantwoordelijkheid over. Omdat in de
komende jaren de collectie onderdeel wordt van de programmering van het Forum ligt het voor de hand dat
het Forum de collectievorming zelf uitvoert. Tegelijkertijd vraagt de Netwerkcollectie Groningen een
gezamenlijke, integrale benadering van alle partijen. Ook de collectie van het Groninger Forum moet goed
blijven inspelen op de vraag van het netwerk. Vanaf de oprlchting van Biblionet in 2000 fungeert de
Stadsbibliotheek als achtergrondcollectie voor het netwerk. Deze functie zal ook het Groninger Forum blijven
vervullen en ontvangt hiervoor - net als eerder de Stadsbibliotheek - een financiele vergoeding voor de
uitvoering.
Binnen het landelijke netwerk van openbare bibliotheken vervult de Stadsbibliotheek - opnieuw namens
Biblionet - de rol van Plus-bibliotheek. Deze functie van een Plus-bibliotheek komt op verschillende manieren
tot uiting. In de eerste plaats door een speerpunt binnen het landelijke collectienetwerk van Plus-bibliotheken
voor haar rekening te nemen. Daarnaast levert de Centrale Bibliotheek aan andere bibliotheken buiten de
provincie Groningen boeken in het kader van het interbibliothecair leenverkeer. Omgekeerd geeft het
lidmaatschap van de Plus-bibliotheken het provinciale netwerk het recht elders titels aan te vragen, die niet
in de eigen provincie aanwezig zijn. Met de komst van de nationale catalogus (waarin de collecties van alle
openbare bibliotheken in Nederland raadpleegbaar zijn) zal het interbibliothecair leenverkeer nog verder
toenemen. Het Forum zal de rol van Plus-bibliotheek blijven vervullen voor het netwerk en hiertoe een
vergoeding van Biblionet ontvangen.
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De netwerkafspraken rond collectievorming en de functie van achtergrondcollectie en Plus-bibliotheek
bestaan uit de volgende drie componenten:
1.

Een lokaal collectiebudget, afkomstig uit de gemeentelijke subsidie. Intern binnen Biblionet is
voorgesteld om minimaal € 3,10 per inwonerte bestemmen voor het collectiebudget. Bij het
opstellen van de begroting 2015 zal het Forum deze afspraak honoreren op voorwaarde dat
ook de andere gemeenten zich hieraan houden.

2.

Een bijdrage van Biblionet voor de aanschaf en alle werkzaamheden die te maken hebben met
de provinciale achtergrondcollectie.

3.

Een bijdrage van Biblionet voor het meedoen aan het netwerk van Plus-bibliotheken en het
uitvoeren van het interbibliothecair leenverkeer.

Collectievorming
Het samenstellen van de collectie van alle bibliotheken in het netwerk wordt op dit moment uitgevoerd door
een provinciaal team van vijf specialisten. De benodigde formatie wordt gezamenlijk betaald door alle
Groninger gemeenten, waarbij een verdeelsleutel gehanteerd wordt op basis van inwoneraantallen. Het
Forum zal de collectievorming opdragen aan dit collectieteam. Om dit goed te laten verlopen zal een
uitgebreid collectieprofiel opgesteld worden op basis waarvan gecollectioneerd dient te worden. Hierin
worden zowel de eisen en wensen van het Groninger Forum betreffende de eigen collectie als de
netwerkafspraken rond de achtergrondcollectie verwerkt. Dit profiel wordt jaarlijks opgesteld en de
samenwerking wordt tweejaarlijks geevalueerd. Bovendien wordt dit getoetst aan het landelijk collectieplan.
Educatie
De gemeente Groningen heeft educatie benoemd als een van de speerpunten van het bibliotheekbeleid. De
doelgroep betreft kinderen in de leeftijdscategorie 0 - 1 4 jaar. De bibliotheek helpt hen bij het leren lezen
maar probeert hen ook leesplezier bij te brengen. Een belangrijke rol is daarnaast weggelegd voor de
bibliotheek bij het begeleiden van kinderen in mediawijsheid, zodat zij leren om te gaan met informatie. De
belangrijkste partners bij het uitvoeren van deze opdracht zijn een grote hoeveelheid (onderwijs) instellingen,
van creches en consultatiebureaus tot aan middelbare scholen. In de toekomst zal de educatieve functie van
het Groninger Forum meer onderdelen bevatten dan leesbevordering en informatievaardigheden alleen.
Verwacht kan worden dat vele vormen van cultuureducatie hier aan toegevoegd zullen worden. Ook zal de
doelgroep voor educatie veel breder zijn en ook volwassenen omvatten. Daarbij kan bijvoorbeeld het
programma van de Volksuniversiteit een sterke rol spelen.
In de afgelopen jaren heeft Biblionet veel ervaring opgedaan met het ontwikkelen van educatieve
programma's van baby tot scholier. Vanaf 2014 heeft Biblionet een provinciaal team ingesteld, bestaande uit
vier Consulenten Educatie. Dit team ontwikkelt het educatieve beleid voor alle bibliotheken in het provinciale
netwerk. Per gemeente wordt een jaarplan opgesteld, bestaande uit de eisen en wensen van de lokale
overheid en de lokale scholen, die vervolgens afgestemd worden op de mogelijkheden van de plaatselijke
bibliotheek. In de praktijk blijkt dat er een groot verschil is in de benadering van Educatie tussen de gemeente
Groningen en de rest van de gemeenten in de provincie, waar het accent sterk op het project 'De Bibliotheek
op School' ligt. Voeg hierbij de gemeentelijke opdracht aan het Forum om educatie op een veel bredere,
integrale wijze uit te voeren en het zal duidelijk zijn dat het Forum de educatietaak zelf ter hand moet
nemen. Wel zal er - waar dit voor de hand ligt - samengewerkt worden met de andere gemeenten. Waar
mogelijk zal het Forum ondersteuning op het gebied van Educatie inkopen bij Biblionet. Hiervoor worden

aparte afspraken gemaakt. De specialist die nu binnen het provinciale team verantwoordelijk is voor de
Stadsbibliotheek zal dit werk vanaf 1 januari 2015 als medewerker van het Groninger Forum uitvoeren.
Enkele jaren geleden is de Volksuniversiteit van Groningen gefuseerd met Biblionet. De organisatie is geheel
geintegreerd in de Stadsbibliotheek en de medewerkers worden meegenomen in het sociaal statuut. Over
een aantal functies, zoals de eigen website en de administratie, moeten nog nadere afspraken gemaakt
worden tussen het Forum en Biblionet.
Netwerkafspraken
Hoe de bestuurlijke afstemming over het bibliotheekbeleid te organiseren? De gemeente Groningen zal
deelnemen aan het VGG overleg met de overige gemeenten. Het Forum en Biblionet werken samen nadere
afspraken over kennisuitwisseling en inhoudelijke samenwerking verder uit. Aandachtspunten hierin zijn
aansluiting bij de digitale bibliotheek, het in gezamenlijkheid ontwikkelen van innovatieve bibliotheek
producten en inhoudelijke afstemming binnen het netwerk. Met ingang van 2015 wordt ereen provinciaal
directieoverleg ingevoerd tussen Biblionet en het Forum.
Vanaf 1 januari 2015 hebben het Groninger Forum en Biblionet Groningen de volgende netwerkafspraken:
Bijdrage van Groninger Forum aan Biblionet

Tarief/kosten

Lenersadministratie

€

42.472

ICT-netwerk

€ 222.718

Logistiek

€ 41.118

Bijdrage collectieteam

€ 56.467

Bijdrage aan provinciale collectie

€ 74.000

Collectie/bestellen/verwerken media

€ 57.963

Subtotaal

€ 494.738

Bijdrage van Biblionet aan Groninger Forum:

Achtergrondcollectie en Plus-bibliotheek

Kosten Groninger Forum voor netwerktaken

€ 222.000

€272.738
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ORGANISATIE VAN HET GRONINGER FORUM EN SOCIAAL STATUUT
Met ingang van 1 januari 2015 worden de bibliotheektaken een integraal onderdeel van de organisatie van
het Groninger Forum.
Hieronder de huidige organisatie in schema.

Programmering

PR Marketing &
Communicatie

Manager
libliotheek
Bedrijfsvoering

Educatie

Uitleencentrum

•
De Wijert Hoogkerk

Seiwerd
Vinkhuizem

Om de hierboven genoemde integrale organisatie mogelijk te maken, worden de volgende stappen gezet:
Manager Stadsbibliotheek wordt vanaf 1 januari 2015 lid van het MT van het Groninger Forum
Bedrijfsvoering wordt gemtegreerd met de vergelijkbare afdeling van het Groninger Forum
Secretariaat wordt gemtegreerd met de vergelijkbare taken binnen het Groninger Forum
PR Marketing & Communicatie worden gemtegreerd met dezelfde werkzaamheden van het Groninger
Forum
Educatie wordt gemtegreerd met de educatieve afdeling van het Groninger Forum
Programmering wordt gemtegreerd met dezelfde afdeling van het Groninger Forum
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Hierdoor ontstaat de volgende organisatie:

GRO
NINGER

Per 1 januari 2015

Een nieuwe organisatie maakt zowel een aangepaste interne als een aangepaste externe overlegstructuur
noodzakelijk. Deze wordt in de komende tijd verder uitgewerkt.
Medewerkers
Biblionet Groningen en Groninger Forum hebben in goed overleg gezamenlijk een sociaal statuut opgesteld,
waarin alle afspraken rond de overgang van de medewerkers is vastgelegd. Dit statuut is nog niet met de
Ondernemingsraad van Biblionet besproken en heeft dus nog een concept-status. De vakbonden zijn
inmiddels wel akkoord.
Uitgangspunten van het statuut zijn dat:
de medewerkers van de Bibliotheek in de gemeente Groningen (in dienst bij Stichting Biblionet
Groningen) bij uitvoering van dit voornemen op grond van overgang van onderneming ex artikel
7:662 e.v. BW van rechtswege in dienst zullen treden bij Stichting Groninger Forum;
dit Sociaal Statuut als doel heeft om de uitgangspunten en de rechtspositioneie waarborgen vast te
leggen, die nodig zijn om de personele gevolgen van de overgang van de Stichting Biblionet
Groningen naar Stichting Groninger Forum op een sociaal verantwoorde wijze te regelen;
Dit is als volgt uitgewerkt:

12

•

door de overgang treden de medewerkers van de Bibliotheek in de gemeente Groningen (indienst
bij Stichting Biblionet Groningen) in dienst bij Stichting Groninger Forum;

•

door de overgang van de medewerkers van de Bibliotheek in de gemeente Groningen (in dienst bij
Stichting Biblionet Groningen) naar Stichting Groninger Forum gaan de rechten en verplichtingen die
op dat tijdstip voor de betrokken medewerkers van Biblionet Groningen voortvloeien uit de
arbeidsovereenkomst van rechtswege over op Stichting Groninger Forum;

•

er vallen geen gedwongen ontslagen als gevolg van de overgang van onderneming en daaruit
voortvloeiende integratie van beide organisaties;

•

de CAO Openbare Bibliotheken

blijft van toepassing op de betrokken

Voor de verdere uitwerking van het concept-statuut:

medewerkers.

zie bijiage 1.

IVIedezeggenschap
De consequentie van de integratie van de Biblionet medewerkers in de organisatie van het Groninger Forum
betekent dat er voor beide organisaties een nieuwe Ondernemingsraad moet komen. Hoe dit verder
aangepakt wordt is nog onderwerp van gesprek.

FINANCIEN EN AFSPRAKEN ROND FRICTIEKOSTEN
Uitgangspunten

Groninger Forum

De Forumorganisatie kiest voor een integrale aanpak van haar organisatie omdat naast de bibliotheektaken
een grote variatie aan andere activiteiten uitgevoerd gaat worden. Dit stelt andere eisen aan de organisatie
van de financiele afdeling dan wanneer het alleen om de bibliotheektaken zou gaan. Er zijn kwaliteiten nodig
die passen bij deze typologie en bij het commercieei uitbaten van integrale culturele voorzieningen. Het
Forum zal zoals hierboven al is aangegeven onderdeel blijven uitmaken van het provinciale
bibliotheeknetwerk en de kennis van Biblionet inzetten waar mogelijk, maar ook stapsgewijs een eigen
organisatie opbouwen, met eigen expertise gericht op de primaire processen.
Ontvlechting
Bij de financiele ontvlechting van de twee organisaties is het uitgangspunt dat de bibliotheekfunctie ook
binnen de Forumorganisatie in het netwerk Groninger gemeenten verankerd blijft. Het Forum neemt deze
kosten voor zijn rekening. Voor de dienstverlening is het uitgangspunt dat het Forum een eigen organisatie
opbouwt en daar waar de dienstverlening van Biblionet past, het Forum deze afneemt. De backoffice taken
die het Forum zelf gaat doen worden zoveel mogelijk ingevuld door medewerkers van Biblionet, die dan in
dienst komen van het Forum.
Per 1 januari 2015 is ontvlechting in financiele zin een feit. Daarna wordt er een bedrag voor netwerktaken
overeengekomen en worden over het leveren van aanvullende werkzaamheden nog nadere afspraken
gemaakt. Tot aan de opening zal het Forum in ieder geval de dienstverlening rondom werkplekken (personeel
en publiek) van Biblionet blijven afnemen. In de periode tot aan de opening onderzoeken partijen in hoeverre
deze dienstverlening ook na de opening van het Forum voortgezet gaat worden.
Nieuw exploitatie
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De exploitatie van de bibliotheekfunctie wordt integraal in de begroting van het Forum opgenomen. Leidend
hierbij is de Bibliotheekvisie van de gemeente Groningen en het hier aan gerelateerde Programma van Eisen
dat elk jaar wordt opgesteld. Alle lopende contracten worden door het Forum overgenomen. Biblionet
informeert de contractpartijen hierover (oktober) en het Forum neemt de rechten en plichten over. Het
Forum zal ook het contract van Biblionet overnemen van het Noorderbad ook al wordt dit pand niet meer als
wijkfiliaal gebruikt. Het huurcontract loopt in 2018 af en is reeds opgezegd.
Eigendom collectie
De collectie van de Stadsbibliotheek gaat in zijn geheel over naar het Forum en blijft te alien tijde beschikbaar
voor het provinciale netwerk. Voor deze overgang worden door Biblionet geen kosten berekend op
voorwaarde dat het Groninger Forum de toegang tot deze collectie blijft garanderen voor de
bibliotheekleden in de provincie en dat deze beschikbaar blijft voor interbibliothecair leenverkeer met
uitzondering van de achtergrondcollectie. Bij een afschrijving van jaarlijks 10 % is de collectie in 2025 geheel
het eigendom van het Groninger Forum. De jaarlijkse aanschaf wordt steeds verantwoord via de
exploitatierekening. De gemeente Groningen zal in het Programma van Eisen en in de subsidiebeschikking de
inzet van de collectie voor het netwerk garanderen. Biblionet zal aan het Forum een vergoeding betalen voor
de uitvoering van de werkzaamheden rondom de achtergrond- en de plus collectie, alsmede de inlichtingen
en adviesfunctie. Voor het over een weer gebruiken van de normale collectie zal tussen het Groninger Forum
en de provinciale bibliotheken geen kosten in rekening worden gebracht.
De effecten van de ontvlechting voor Biblionet.
De consequenties voor Biblionet van het besluit van de gemeente Groningen om de gehele
bibliotheeksubsidie over te brengen naar het Groninger Forum zijn groot, vooral voor de serviceorganisatie.
Alle werkzaamheden die voor de Stadsbibliotheek op het gebied van financiele administratie, HR, Marketing
en Communicatie werden uitgevoerd, vervallen. Ook op de afdeling ICT vervalt een deel van het werk. Wel zal
het Forum de komende twee jaar het werkplekbeheer van Biblionet blijven afnemen. Definitieve afspraken
hierover worden nog gemaakt op basis van een offerte. Al met al betekent de ontvlechting dat Biblionet de
organisatie van de serviceorganisatie geheel moet herzien. Belangrijk is hierbij dat ze een niveau van
dienstverlening kunnen blijven aanbieden, waarmee het provinciale netwerk voldoende kan blijven
functioneren. De gemeente Groningen is bereid om frictiekosten te betalen om de negatieve gevolgen van de
reorganisatie op te vangen.
Frictiekosten

Omschrijving

Bedrag

Personele kosten

€

975.392,39

Materieie kosten

€

188.169,54

Begrotingstekort 2015

€

242.000,00

Begrotingstekort 2016 (geschat)

€

80.000,00

Versnelde afschrijving
stadsbibliotheek

€

151.748,00

Totaal

€ 1.637309,93
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Biblionet heeft berekend dat de ontvlechting in 2015 zal leiden tot een begrotingstekort van € 242.000. en in
2016 tot een tekort van € 80.000. Dit tekort is het gevolg van het feit dat Biblionet een bepaald niveau van
dienstverlening moet handhaven voor de bibliotheken in de provincie, maar vooral als gevolg van de
overdracht van een deel van de werkzaamheden aan de stadsbibliotheek die pas in het eerste halfjaar 2015
worden afgerond. Hierdoor kunnen de personeelskosten niet meteen teruggebracht worden. De omvang van
de operatie is daarbij zo groot dat het onverantwoord zou zijn dit in te grote haast te realiseren. De risico's
moeten voor alle betrokken partijen zo beperkt mogelijk blijven.
Daarnaast zijn er een aantal materieie kosten die tot het begrotingstekort leiden. Hierbij moet gedacht
worden aan de onderhoudscontracten, back-up en recovery contracten, afnamecontracten met staffels die
nog een jaar doorlopen en pas per 1-1-2016 tot lagere kosten gaan leiden.
Deze materieie frictiekosten zijn bepaald middels doorlopende afschrijvingen (ICT+ roosterpakket) en
doorlopend huurcontract. Het tekort in de exploitatie is een gevolg van geen volledige teruggang in
personeel, doorlopende exploitatielasten op bepaalde onderdelen en nog verder te maken keuzes voor de
organisatie in de toekomst waarop we ons op dit moment beraden. Deze laatste groep zal pas tot een
reductie van kosten leiden (ten opzichte van 2014) in de loop van 2015 of begin 2016
Afschrijvingslasten inventaris stadsbibliotheek (pand Oude Boteringestraat)
Per 31-12-2016 staat nog € 151.748 open aan boekwaarde inventaris. Via versnelde afschrijving moet dit
conform afspraak op 1-1-2017 op 0 staan. Deze frictiekosten worden aan Biblionet vergoed die de versnelde
afschrijving gaat verwerken. De reguliere afschrijving loopt natuurlijk via de exploitatie van de
stadsbibliotheek.
Personele consequenties Biblionet
Omdat het Groninger Forum een aantal back-office afdelingen zal moeten uitbreiden, is afgesproken dat
vacatures die hierdoor ontstaan, in eerste instantie zullen worden aangeboden aan medewerkers van
Biblionet. Deze vacatures worden reeds in September 2014 gemeld. De gemeente Groningen heeft eveneens
aangeboden om te kijken of er boventallige medewerkers van Biblionet kunnen worden geplaatst.

Eindbalans
De boekwaarden worden bepaald op basis van een bestendige gedragslijn zoals die door Biblionet in de
afgelopen jaren is toegepast. Biblionet stelt de eindbalans op. Deze zal worden gecontroleerd door een
onafhankelijke accountant. De versnelde afschrijving van de boekwaarden inventaris en verbouwingen van
het pand aan de Oude Boteringestraat maakt onderdeel uit van de frictiekosten. De gemeente vergoedt die
versnelde afschrijving en deze is berekend op € 151.748 en wordt gespecificeerd in bijiage ? Het vastgoed (
drie wijkvestigingen) worden door de gemeente tegen boekwaarde overgenomen. Hiervoor wordt een
afzonderlijk koopcontract opgesteld, dat er toe leidt dat de panden per 1.1.2015 aan de gemeente zijn
overgedragen. De gemeente verhuurt de panden in 2015 onder dezelfde condities aan het Groninger Forum.
Afhankelijke van afwikkelingen vorderingen en schulden tussen Biblionet en de stadsbibliotheek ontstaat er
een stand debet of credit, deze zal dan binnen 30 dagen worden voldaan.
Communicatie en adviestraject
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Communicatietraject medewerkers: De medewerkers van de stadsbibliotheek worden geregeld geinformeerd
over het proces door middel van nieuwsbrieven en medewerkersbijeenkomsten. Aan het einde van het
besluitvormingstraject verzenden de drie partijen gezamenlijk een persbericht.

Vervolgprocedure
Wat moet er nog gebeuren tot aan 1 januari in het besluittraject bij de verschillende organisaties?
De raad van Toezicht van het Groninger Forum moet zich in november uitspreken over dit beslisdocument.
De Raad van Toezicht van Biblionet moet zich eveneens uitspreken over dit beslisdocument. De Bestuurder
van Biblionet moet daarnaast het plan voor de ontvlechting en het Sociaal Statuut voorleggen aan de
Ondernemingsraad.
Gemeente: Collegevoorstel (besluitvormend oktober) en informeren van raad (november).
In november en december wordt door de organisaties de overgang verder voorbereid en worden de
juridische ontvlechtingsdocumenten zoals de vastgoedtransactie, opgesteld.

CONCLUSIE
Dit overgangsdocument geeft de belangrijkste afspraken weer over de ontvlechting van de stadsbibliotheek
tussen Biblionet en het Groninger Forum. De beleidskaders en randvoorwaarden zoals gesteld door de
gemeente Groningen zijn hiervoor als kader gebruikt. In het overleg tussen gemeente, Biblionet en Forum
zijn een aantal uitgangspunten gedefinieerd:
1.

Het Groninger Forum blijft deelnemen aan het provinciale netwerk van bibliotheken.

2. Het Groninger Forum maakt in ieder geval gebruik van de dienstverlening van Biblionet die voor de
deelname aan het provinciale netwerk nodig is.
3. Alle medewerkers die op dit moment werkzaam zijn in de stadsbibliotheek treden per 1 januari 2015
in dienst van het Groninger Forum met behoud van de bibliotheek-cao.
4.

Biblionet zal de omvang van de serviceorganisatie moeten terugbrengen. De Gemeente Groningen
heeft toegezegd bij te willen dragen in de frictiekosten die hierdoor ontstaan. Hier wordt door het
college van B8iW en de gemeenteraad in oktober en november een definitief besluit over genomen

Tot aan de opening van het Forum zullen er aanvullende en nieuwe afspraken gemaakt moeten worden over
de dienstverlening en de taakverdeling. We vertrouwen erop dat de partijen hier in goed onderling overleg
uit zullen komen.
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Bijiage 1 Concept- Sociaal Statuut

1
Sociaal Statuut
Sociaal Statuut in verband met de overgang van
Stichting Biblionet Groningen naar Stichting
Groninger Forum met ingang van 1 januari 2015.
Partijen:

• de CAO Openbare Bibliotheken blijft van
toepassing op de betrokken medewerkers.
en komen overeen als volgt:
Algemene bepalingen
Artikel 1 Begripsbepalingen
In dit Sociaal Statuut wordt verstaan onder:
a. Oude werkgever: Stichting Biblionet
Groningen, gevestigd te Groningen
b. Nieuwe werkgever: Stichting Groninger Forum,
gevestigd te Groningen
c. Betrokken werknemer(s): degene, die is (zijn)
aangesteld in een dienstbetrekking voor bepaalde
of onbepaalde tijd bij de oude werkgever en die
werkzaam is (zijn) in de Stadsbibliotheek te
Groningen.
d. Laatstgenoten salaris: het tussen de oude
werkgever en de betrokken werknemer
overeengekomen bruto maandloon, exclusief
vergoedingen en/of toelagen, inclusief
vakantietoeslag en eindejaarsuitkering
e. Vakbond: * * * *

1 . Stichting Biblionet Groningen, gevestigd t e

Groningen, te dezen rechtsgeldig
vertegenwoordigd door de heer A. Middelveld;
2. Stichting Groninger Forum, gevestigd te Groningen,
te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door

3. ***vakbond***.
nemen in overweging dat:
• Stichting Biblionet Groningen verspreid over
verschillende lokale bibliotheken en een
serviceorganisatie het bibliotheeknetwerk in de
provincie Groningen in stand houdt;
• Stichting Biblionet Groningen voornemens is per
1 januari 2015 de activiteiten van de lokale
Bibliotheek in de gemeente Groningen over te
dragen aan Stichting Groninger Forum;
• de medewerkers van de Bibliotheek in de
gemeente Groningen (in dienst bij Stichting
Biblionet Groningen) bij uitvoering van dit
voornemen op grond van overgang van
onderneming ex artikel 7:662 e.v. BW van
rechtswege in dienst zullen treden bij Stichting
Groninger Forum;
• dit Sociaal Statuut als doel heeft om de
uitgangspunten en de rechtspositioneie
waarborgen vast te leggen, die nodig zijn om de
personele gevolgen van de overgang van de
Stichting Biblionet Groningen naar Stichting
Groninger Forum op een sociaal verantwoorde
wijze te regelen;
waarbij zij het volgende als uitgangspunt
nemen:
• door de overgang treden de medewerkers van
de Bibliotheek in de gemeente Groningen (in
dienst bij Stichting Biblionet Groningen) van
rechtswege in dienst bij Stichting Groninger
Forum;
• door de overgang van de medewerkers van de
Bibliotheek in de gemeente Groningen (in dienst
bij Stichting Biblionet Groningen) naar Stichting
Groninger Forum gaan de rechten en
verplichtingen die op dat tijdstip voor de
betrokken medewerkers van Biblionet Groningen
voortvloeien uit de arbeidsovereenkomst van
rechtswege over op Stichting Groninger Forum;
• er vallen geen gedwongen ontslagen als gevolg
van de overgang van onderneming en daaruit
voortvloeiende integratie van beide organisaties;
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2
Artikel 2 Werkingssfeer
Dit Sociaal Statuut is van toepassing op de betrokken werknemers. Deze zijn opgenomen in
bijiage 1.
Artikel 3 Verplichting tot goede uitvoering van het Sociaal Statuut
De oude werkgever, de nieuwe werkgever, de betrokken werknemers en de vakbond zijn gehouden volledige medewerking te verlenen aan de uitvoering
van dit Sociaal Statuut.
Artikel 4 Betrokken medewerkers
De betrokken werknemers, zoals genoemd in bijiage 1, zullen bij de overname met ingang van
1 januari 2015 op grond van artikel 7:662 e.v. BW ('overgang van onderneming") van rechtswege in dienst treden bij de nieuwe werkgever, op basis van
de arbeidsovereenkomst zoals die is aangegaan met de oude werkgever en zoals die op 31 december 2014 van kracht is.
Op de individuele arbeidsovereenkomst is de CAO Openbare Bibliotheken 2014 van toepassing. De garanties zoals geformuleerd in dit Sociaal Statuut
maken onderdeel uit van de individuele arbeidsovereenkomst.
Artikel 5 Gedetacheerden
De nieuwe werkgever zal de detachering van de bij de oude werkgever in de stad Groningen gedetacheerde medewerkers, die bij een derde in dienst zijn
(o.a. bij Iederz In het kader van de WWB), voortzetten
Artikel 6 Salarisgarantie
De betrokken werknemers behouden het laatstgenoten salaris; dus inclusief loonontwikkeling en ancienniteiten. Het salarisperspectief dat een werknemer
bij zijn huidige functie heeft, blijft behouden.
Deze garantie komt te vervallen:
- Bij het (be-)eindigen van de arbeidsovereenkomst met de nieuwe werkgever;

ftli

- Indien de salariering aan de door de betrokken werknemer aanvaarde andere functie de garantieaanspraak overschrijdt, anders dan ten gevolge van
uitbreiding van de overeengekomen arbeidsduur;
-Als de nieuwe werkgever op een later tijdstip aan de medewerker een functie aanbiedt waarvan de salarissschaal gelijk is aan die van de voorheen
uitgeoefende functie waaraan de garantieafspraak wordt ontleend en welke in overeenstemming is met de opieiding en ervaring van de medewerker.
Indien hier sprake van is, komt de persoonlijke toeslag hiermee te vervallen.
Artikel 7 Verkregen rechten/overgang
1. Alle bij de oude werkgever individueel opgebouwde rechten worden overgenomen door de nieuwe werkgever.
2. Op de arbeidsovereenkomst bij de nieuwe werkgever blijft de CAO Openbare Bibliotheken van toepassing. Deze is algemeen verbindend verklaard.
3. Afspraken met medewerkers die voortvloeien uit de afzonderlijke bedrijfsregelingen van Biblionet Groningen blijven van kracht tot uiteriijk 1 januari
2016 waarna - na instemming van de nieuw te vormen ondernemingsraad - de bedrijfsregelingen van de nieuwe werkgever in werking treden.
.

Artikel 8 Werkgelegenheidsgarantie
Ten gevolge van de overgang van onderneming wordt er een werkgelegenheidsgarantie afgesproken van een jaar. Dit houdt in dat de
arbeidsovereenkomsten van de betrokken werknemers gedurende een jaar na 1 januari 2015 niet zullen worden beeindigd op grond van
bedrijfseconomische en/of bedrijfsorganisatorische redenen. Deze werkgelegenheidsgarantie geldt niet voor andere ontslaggronden, zoals verwijtbaar
handelen, disfunctioneren e.d..
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Artikel 9 Pensioen
De betrokken werknemers blijven conform de CAO Openbare Bibliotheken (zie artikel 5) pensioen opbouwen bij het Pensioenfonds Openbare
Bibliotheken.
Artikel 10 Diensttijd bij werkgever
De opgebouwde dienstjaren bij de oude werkgever of haar rechtsvoorganger blijven bij de nieuwe werkgever behouden. Voor de betrokken werknemer
zal voor de overgang worden bepaald wat zijn diensttijd is. De op deze manier vastgestelde diensttijd zal bij de nieuwe werkgever onverkort als diensttijd
gelden.
Artikel 11 Wijziging plaats van tewerkstelling
Als gevolg van de overgang van onderneming zal de arbeidsplaats van enkele van de betrokken werknemers (binnen de stad Groningen) worden
verplaatst (van het gebouw van de oude werkgever naar het gebouw van de nieuwe werkgever). De betrokken werknemers wie dit betreft zullen
daarover separaat worden geinformeerd. Zij zijn gehouden daaraan hun medewerking te verlenen.
Artikel 12 Studiefaciliteiten
Medewerkers die voor 1 december 2014 bij de oude werkgever een studie hebben aangevangen, en waarvoor toestemming is verleend, kunnen die
studie na datum overgang overeenkomstig de schriftelijk toegezegde bepalingen inzake vergoeding voor studie in tijd en geld, bij de nieuwe werkgever
voortzetten (conform CAO Openbare Bibliotheken, bijiage E).
Artikel 13 Inteme vacatures
De betrokken werknemers zullen gedurende de periode van een jaar vanaf de datum 1 januari 2015 de mogelijkheid hebben om - indien er geen sprake
is van een reorganisatie binnen Biblionet Groningen - als "interne sollicitant" te solliciteren op de interne vacatures van Stichting Biblionet Groningen.
Artikel 14 Collectieve ziektekostenverzekering
De nieuwe werkgever zal zich inzetten om een vergelijkbare collectieve ziektekostenregeling zoals bij de oude werkgever van kracht is tot stand te
brengen.
Artikel 15 Voorkoming onbillijkheid
In gevallen waarin deze overeenkomst leidt tot een onbillijke situatie voor de betrokken werknemer kan de oude of de nieuwe werkgever op schriftelijk
verzoek, alleen in gunstige zin voor de betrokken werknemer en voor zover dat wettelijk toegestaan is, van dit Sociaal Statuut afwijken.
Artikel 16 Ondernemingsraad
De oude werkgever en de nieuwe werkgever zullen er zorg voor dragen dat op datum van overgang een voorlopig ondernemingsraadreglement voor
handen is op basis waarvan verkiezingen voor de ondernemingsraad bij de nieuwe werkgever kunnen worden georganiseerd.
Artikel 17 Bezwarencommissie
De nieuwe werkgever stelt in overleg met de vakbond en/of ondernemingsraad een bezwarencommissie in, bestaande uit drie personen.
De bezwarencommissie is bevoegd te adviseren over de redelijkheid van de door de nieuwe werkgever op individueel niveau en in het kader van de
overname van de betrokken werknemer genomen beslissingen.
De samenstelling en werkwijze van de bezwarencommissie is uitgewerkt in het reglement, dat is aangehecht als bijiage 1.

Artikel 18 Inwerkingtreding en looptijd
Dit Sociaal Statuut treedt in werking op 1 januari 2015 en eindigt op 31 december 2015.
Aldus in drievoud overeengekomen te Groningen, op
(datum) tussen:
Stichting Biblionet Groningen,
Stichting Groninger Forum,

Namens de vakorganisaties, ,

lit
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Bijiage 2.
Verloop boekwaarden inventaris van de centrale bibliotheek aan de Boteringestraat.
En overzicht boekwaarde per 31 dec. 2014 van de filialen.
Verloop boekwaarde Centrale Bibliotheek.
Boekwaarde 31 dec. 2014

Versneld afschrijven
Boekwaarde na versneld afschrijven

€
298.268
€
151.748
146.520

Boekwaarde 31 dec. 2015

€
75.132
€
71.388

Afschrijvingslasten 2016

€
71.388

Afschrijvingslasten 2015

Boekwaarde 31 dec. 2016
* Dit betreft de inventaris van de Centrale bibliotheek (Boteringestraat).
En is gebaseerd op de investeringen die t/m het tweede kwartaal 2014 zijn gedaan.
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Boekwaarde per 31 dec. 2014 van de diverse filialen.
Boekwaarde per 31 dec. 2014 van de filialen.
Aanschafwaarde
Cumulatieve afschrijving
Boekwaarde per 31 dec. 2014

Totaal
€1.298.793
€ 767.573
€ 531.220

Beijum
€
121.521
€
88.359
€
33.162

* Deze boekwaarde zijn per 31 december 2014, gebaseerd op de investeringen
t/m het tweede kwartaal 2014.
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Vinkhuizen
€
286.220
€
193.227
€
92.993

Selwerd
€
261.256
€
161.705
€
99.551

Wijert
Hoogkerk
€
33.918 €
215.544
€
23.154 €
121.172
€
10.764 €
94.372

Lewenborg
€
380.334
€
179.956
€
200.378

Bijiage 3.
Overzicht vastgoed met de daarbij behorende boekwaarden.

Totaal
Aanschafwaarde

€

1.928.264

€

841.230

Cumulatieve afschrijving

€

1.804.736

€

719.680

Boekwaarde per 31 dec. 2014
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Beijum

Aanschafwaarde
Cumulatieve afschrijving
Boekwaarde per 31 dec. 2014

Aanschafwaarde
Cumulatieve afschrijving
Boekwaarde per 31 dec. 2014

123.528

121.550

Terreinen
Totaal
€
106.920
€

Beijum
€
106.920
€

106.920

106.920

Totaal
€
2.035.184
€
1.804.736
230.448

* boekwaarde per 31 december 2014, gebaseerd op de investeringen t/m 2^ kwartaal

:

Bijlage4.
Specificatie frictiekosten personeel

i
Doorbetaling personeel gedurende opzegtermijn (conform sociaal plan)
Afkoopsom (conform sociaalplan)
Uitbetaling opgebouwde vakantiedagen
<jfl!

Totale personele kosten

€210.131
€ 729.606
€ 35.656
€ 975.392
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Bijiage 5.
Specificatie frictiekosten materieie kosten
Frictiekosten ICT
Huisvestingslasten de mudden
Afschrijving roosterpakket (1/3)

€ 103.195,54
€ 60.750,00
€ 24.224,00

Totale materieie kosten

€ 188.169,54

Bijiage 6.
•fll:
Werkgever
10010-Manager 4 (DS)
10010-Manager 4 (DS)
10010-Manager 4 (DS)

Regio
Functie
3010 - OB Groningen - algemeen Medewerker L&l
3010 - OB Groningen - algemeen programmamanager
3010 - OB Groningen - algemeen Specialist PR en communicatie

Dienstverband
1-Vast dienstverband
1 -Vast dienstverband
1 -Vast dienstverband

Uren/Mlnuten
13:00
24:00
36:00

Uren/decimalen
13,00
24,00
36,00

FTE
0,36
0,67
1,00

10010 - Manager 4 (DS)
10010 - Manager 4 (DS)

3010 - OB Groningen - algemeen coordinator
3010 - OB Groningen - algemeen medewerker FAZ

1 -Vast dienstverband
1 -Vast dienstverband

36:00
36:00

36,00
36,00

1,00
1,00

10010-Manager 4 (DS)
10010 - Manager 4 (DS)
10010 - Manager 4 (DS)

3020 - OB Groningen - Centrale
3020 - OB Groningen - Centrale
3020 - OB Groningen - Centrale

docent/programmeur
assistent-programmeur
medewerker activiteiten

1 -Vast dienstverband
1 -Vast dienstverband
1 -Vast dienstverband

36:00
24:00
32:00

36,00
24,00
32,00

1,00
0,67
_ J 0,89

10010- Manager 4 (DS)
10010-Manager 4 (DS)
10010-Manager 4 (DS)

3020 - OB Groningen - Centrale
3020 - OB Groningen - Centrale
3020 - OB Groningen - Centrale

inlichtingenmedewerker
inlichtingenmedevrerker
inlichtingenmedewerker

4-Tijdelijk
1 -Vast dienstverband
4-Tijdeliik

0:00
0:57
0:00

0,00
0,95
0,00

0,00
0,03
0,00

10010 - Manager 4 (DS)
10010 - Manager 4 (DS)
10010-Manager 4 (DS)
10010 - Manager 4 (DS)
10010 - Manager 4 (DS)
10010-Mana,qer4(DS)
10010-Manager 4 (DS)
10010-Manager 4 (DS)
10010 - Manager 4 (DS)
10010-Manager 4 (DS)
10010-Manager 4 (DS)
10010-Manager 4 (DS)
10010-Manager 4 (DS)
10010-Manager 4 (DS)
10010-Manager 4 (DS)
10010-Manager 4 (DS)
10010-Manager 4 (DS)
10010-Manager 4 (DS)
10010-Manager 4 (DS)
10010-Manager 4 (DS)

3020 - OB Groningen - Centrale
3020 - 0 8 Groningen - Centrale
3020 - 0 8 Groningen - Centrale
3020 - 0 8 Groningen - Centrale
3020 - OB Groningen - Centrale
3020 - OB Groningen - Centrale
3020 - 0 8 Groningen - Centrale
3020 - 0 8 Groningen - Centrale
3020 - OB Groningen - Centrale
3020 - OB Groningen - Centrale
3020 - 0 8 Groningen - Centrale
3020 - OB Groningen - Centrale
3020 - OB Groningen - Centrale
3020 - OB Groningen - Centrale
3020 - OB Groningen - Centrale
3020 - 0 8 Groningen - Centrale
3020 - OB Groningen - Centrale
3020 - OB Groningen - Centrale
3020 - OB Groningen - Centrale
3020 - OB Groningen - Centrale

bibliothecaris backoffice
bibliothecaris backoffice
inlichtingenmedewerker
bibliothecaris backoffice
uitleenmedewerker
bibliothecaris backoffice
coordinator
bibliothecaris backoffice
bibliothecaris backoffice
secretaresse
bibliothecaris backoffice
administratief medewerker
bibliothecaris mbo
bibliothecaris backoffice
bibliothecaris mbo
bibliothecaris mbo
bibliothecaris mbo
bibliothecaris mbo
bibliothecaris mbo
in 1 ichti ngenmedewerker

1-Vast dienstverband
1-Vast dienstverband
1-Vast dienstverband
1-Vast dienstverband
1 -Vast dienstverband
1-Vast dienstverband
1-Vast dienstverband
1-Vast dienstverband
1-Vast dienstverband
1 -Vast dienstverband
1-Vast dienstverband
1-Vast dienstverband
1-Vast dienstverband
1 -Vast dienstverband
1-Vast dienstverband
1-Vast dienstverband
1-Vast dienstverband
1-Vast dienstverband
1-Vast dienstverband
1-Vast dienstverband

26:36
14:24
21:13
34:18
3:06
29:00
32:00
28:00
8:00
22:30
32:00
20:00
35:03
21:00
36:00
1:40
31:50
12:36
1:40
23:00

26,60
14,40
21,22
34,30
3,10
29,00
32,00
28,00
8,00
22,50
32,00
20,00
35,05
21,00
36,00
1,67
31,83
12,60
1,67
23,00

0,74
0,40
0,59
0,95
0,09
0,81
0,89
0,78
0,22
0,63
0,89
0,56
0,97
0,58
1,00
0,05
0,88
0,35
0,05
0,64

10010- Manager 4 (DS)
10010-Manager 4 (DS)
10010 - Manager 4 (DS)
10010- Manager 4 (DS)
10010 - Manager 4 (DS)
10010-Manager 4 (DS)
10010-Manager 4 (DS)
10010 - Manager 4 (DS)
10010-Manager 4 (DS)
10010 - Manager 4 (DS)
10010-Manager 4 (DS)
10010 - Manager 4 (DS)
10010 - Manager 4 (DS)
10010 - Manager 4 (DS)
10010-Manager 4 (DS)
10010-Manager 4 (DS)
10010 - Manager 4 (DS)
10010-Manager4 (DS)
10010-Manager 4 (DS)
10010-Manager 4 (DS)
10010-Manager 4 (DS)
10010-Manager 4 (DS)
10010 - Manager 4 (DS)
10010-Manager 4 (DS)
10010 - Manager 4 (DS)
10010 - Manager 4 (DS)
10010 - Manager 4 (DS)
10010 - Manager 4 (DS)

3020 - 0 8 Groningen - Centrale
3020 - OB Groningen - Centrale
3020 - OB Groningen - Centrale
3020 - 0 8 Groningen - Centrale
3020 - OB Groningen - Centrale
3020 - OB Groningen - Centrale
3020 - OB Groningen - Centrale
3020 - 0 8 Groningen - Centrale
3020 - 0 8 Groningen - Centrale
3020 - 0 8 Groningen - Centrale
3020 - OB Groningen - Centrale
3020 - OB Groningen - Centrale
3020 - 0 8 Groningen - Centrale
3020 - OB Groningen - Centrale
3020 - OB Groningen - Centrale
3020 - OB Groningen - Centrale
3020 - OB Groningen - Centrale
3020 - 0 8 Groningen - Centrale
3020 - 0 8 Groningen - Centrale
3020 - OB Groningen - Centrale
3020 - OB Groningen - Centrale
3020 - OB Groningen - Centrale
3020 - OB Groningen - Centrale
3020 - OB Groningen - Centrale
3020 - OB Groningen - Centrale
3020 - OB Groningen - Centrale
3020 - 0 8 Groningen - Centrale
3020 - 0 8 Groningen - Centrale

inlichtingenmedewerker
inlichtingenmedew/erker
coordinator
administratief medewerker
bibliothecaris hbo
bibliothecaris backoffice
Medewerker PR en Activiteiten
coordinator
inlichtingenmedewerker
bibliothecaris mbo
inlichtingenmedewerker
medewerker FAZ
administratief medewerker
administratief medewerker
beleidsmedewerker
Locatiebeheerder senior
coordinator
locatiebeheerder
locatiebeheerder
inlichtingenmedewerker
bibliothecaris backoffice
inlichtingenmedewerker
inlichtingenmedewerker
bibliothecaris mbo
administratief medewerker
stagiair(e)
bibliothecaris mbo
bibliothecaris mbo

1-Vast dienstverband
1-Vast dienstverband
1-Vast dienstverband
1-Vast dienstverband
1-Vast dienstverband
1 -Vast dienstverband
1-Vast dienstverband
1-Vast dienstverband
1-Vast dienstverband
1-Vast dienstverband
1-Vast dienstverband
1-Vast dienstverband
1-Vast dienstverband
1-Vast dienstverband
1-Vast dienstverband
1-Vast dienstverband
1-Vast dienstverband
1-Vast dienstverband
1-Vast dienstverband
1-Vast dienstverband
1 -Vast dienstverband
1-Vast dienstverband
1-Vast dienstverband
1-Vast dienstverband
1 -Vast dienstverband
6-Stagiaire
1-Vast dienstverband
1-Vast dienstverband

9:40
22:00
28:36
23:20
5:00
28:00
20:12
30:00
12:13
30:30
13:30
12:15
4:50
0:50
20:00
0:50
29:33
1:40
0:50
25:20
24:00
36:00
24:12
36:00
30:24
0:00
22:30
36:00

9,67
22,00
28,60
23,33
5,00
28,00
20,20
30,00
12,22
30,50
13,50
12,25
4,83
0,83
20,00
0,83
29,55
1,67
0,83
25,33
24,00
36,00
24,20
36,00
30,40
0,00
22,50
36,00

0,27
0,61
0,79
0,65
0,14
0,78
0,56
0,83
0,34
0,85
0,38
0,34
0,13
0,02
0,56
0,02
0,82
0,05
0,02
0,70
0,67
1,00
0,67
1,00
0,84
0,00
0,63
1,00

10010 - Manager 4 (DS)
10010-Manager 4 (DS)
10010-Manager 4 (DS)
10010-Manager 4 (DS)

3030 - Stadsdeel
3030 - Stadsdeel
3030 - Stadsdeel
3030 - Stadsdeel

Noord
Noord
Noord
Noord

locatiebeheerder
bibliothecaris mbo
uitleenmedewerker
inlichtingenmedewerker

1-Vast dienstverband
1 -Vast dienstverband
1-Vast dienstverband
1-Vast dienstverband

27:00
20:00
12:10
4:00

27,00
20,00
12,17
4,00

0,75
0,56
0,34
0,11

10010-Manager4 (DS)
10010- Manager 4 (DS)
10010-Manager 4 (DS)
10010- Manager 4 (DS)
10010-Manager 4 (DS)

3030 - Stadsdeel
3030 - Stadsdeel
3030 - Stadsdeel
3030 - Stadsdeel
3030 - Stadsdeel

Noord
Noord
Noord
Noord
Noord

uitleenmedewerker
uitleenmedewerker
bibliothecaris mbo
locatiebeheerder senior
inlichtingenmedewerker

1-Vast dienstverband
1-Vast dienstverband
1-Vast dienstverband
1-Vast dienstverband
1-Vast dienstverband

4:30
25:01
7:00
31:44
3:30

4,50
25,02
7,00
31,73
3,50

0,13
0,69
0,19
0,88
0,10

10010-Manager 4 (DS)
10010-Manager 4 (DS)
10010-Manager4 (DS)

3030 - Stadsdeel Noord
3030 - Stadsdeel Noord
3030 - Stadsdeel Noord

locatiebeheerder senior
bibliothecaris mbo
bibliothecaris mbo

1-Vast dienstverband
1-Vast dienstverband
1-Vast dienstverband

28:00
24:00
26:00

28,00
24,00
26,00

0,78
0,67
0,72

10010-Manager 4 (DS)
10010-Manager 4 (DS)
10010-Manager 4 (DS)
10010-Manager 4 (DS)
10010 - Manager 4 (DS)

3050 - Stadsdeel Zuid
3050 - Stadsdeel Zuid
3050 - Stadsdeel Zuid
3050 - Stadsdeel Zuid
3050 - Stadsdeel Zuid

bibliothecaris mbo
bibliothecaris mbo
inlichtingenmedewerker
uitleenmedewerker
locatiebeheerder senior

1 -Vast dienstverband
1-Vast dienstverband
1-Vast dienstverband
1-Vast dienstverband
1-Vast dienstverband

28:44
13:56
17:20
16:24
31:40

28,73
13,93
17,33
16,40
31,67

0,80
0,39
0,48
0,46
0,88

10010-Manager 4 (DS)
10010-Manager 4 (DS)
10010-Manager 4 (DS)
10010 - Manager 4 (DS)
10010 - Manager 4 (DS)
10010-Manager 4 (DS)

3050 - Stadsdeel Zuid
3050 - Stadsdeel Zuid
3050 - Stadsdeel Zuid
3050 - Stadsdeel Zuid
3050 - Stadsdeel Zuid
3050 - Stadsdeel Zuid

uitleenmedewerker
bibliothecaris mbo
inlichtingenmedewerker
Locatiebeheerder senior
locatiebeheerder
inlichtingenmedewerker

1-Vast dienstverband
1-Vast dienstverband
1-Vast dienstverband
1-Vast dienstverband
1-Vast dienstverband
1-Vast dienstverband

8:50
8:00
4:00
3:30
26:10
4:00

8,83
8,00
4,00
3,50
26,17
4,00

0,25
0,22
0,11
0,10
0,73
0,11

10010 - Manager 4 (DS)
10010-Manager 4 (DS)
10010 - Manager 4 (DS)

3050 - Stadsdeel Zuid
3050 - Stadsdeel Zuid
3050 - Stadsdeel Zuid

locatiebeheerder
bibliothecaris mbo
inlichtingenmedewerker

1-Vast dienstverband
1-Vast dienstverband
1-Vast dienstverband

27:24
28:00
4:00

27,40
28,00
4,00

0,76
0,78
0,11

10010-Manager 4 (DS)

3010 - OB Groningen - algemeen Consulent L&l

1 -Vast dienstverband

35:00

35,00

0,97

10010 - Cluster
10010 - Cluster
10010 - Cluster
10010 - Cluster
10010 - Cluster

3020 - 0 8 Groningen - Centrale
3030 - Stadsdeel Noord
3030 - Stadsdeel Noord
3020 - OB Groningen - Centrale
3020 - OB Groningen - Centrale

1-WIW onbepaalde tijd
1-WIW onbepaalde ti|d
1 -WIW onbepaalde tijd
1-WlW bepaalde tijd
1-WIW bepaalde tijd

22:30
15:00
9:00
25:36
32:00

22,50
15,00
9,00
25,60
32,00
1774,12

0,63
0,42
0,25
0,71
0,89
49,28

De Hondsrug
De Hondsrug
De Hondsrug
De Hondsrug
De Hondsrug

Aantal unieke medew/erkers:
Medewerkers met nevendienstverbanden
Totaal
Aantal uren
Aantal FTE

72
19
91
1774,12
49,28

administratief medewerker
uitleenmedewerker
uitleenmedewerker
administratief medewerker
administratief medewerker

Afdeling
OBG Algemeen
OBG Beheer
OBG volksuniversiteit
OBG Invalpool
OBG Centrale Bibliotheek
Beijum
Levrenborg
Selwerd
De Wijert
Hoogkerk
Vinkhuizen
WIW
Totaal

ill

Aantal medewerkers
4
2
3
3
48
4
5
3
5
6
3
5
91

