Veenendaal

Jaarverslag 2017
Raad van Toezicht

Inleiding
Jaarlijks informeert de Raad van Toezicht (RvT) van de Openbare Bibliotheek
Veenendaal over haar werkzaamheden. In dit jaarverslag leest u wat er zoal
gespeeld heeft in 2017.
Over de RvT
De taken en bevoegdheden van de RvT en de bestuurder zijn beschreven in
de statuten en het algemeen huishoudelijk reglement. De RvT heeft een
eigen huishoudelijk reglement, waarin de feitelijke werkwijze wordt
weergegeven.
De RvT ziet er op toe dat de Openbare Bibliotheek Veenendaal (OBV) haar
doelstellingen realiseert. Deze worden door de OBV in een jaarplan concreet
en meetbaar weergegeven. De directeur-bestuurder van de OBV
rapporteert de voortgang periodiek en de resultaten worden aan de RvT
verantwoord. De RvT is evenzo ondersteunend met betrekking tot
vraagstukken die spelen rondom visie op cultuur vanuit de gemeente,
samenwerking culturele partners binnen en buiten De Cultuurfabriek,
ontwikkelingen die van invloed zijn voor het toekomstige beleid, personele
aangelegenheden, et cetera.

Samenstelling Raad van Toezicht
In het afgelopen jaar waren de volgende personen lid van de RvT:
Dhr. B. Veenhof (voorzitter)
Dhr. H.T. Slijper
Dhr. J.J. Mulder
Dhr. J.J. Weener
Mevr. M. van Willigen
Mevr. J. Bekkers (m.i.v. september 2017)

Vergaderingen
In 2017 heeft de RvT 6 keer vergaderd. Het betrof hier 5 reguliere
vergaderingen en 1 extra vergadering in het kader van de verkennende
samenwerking met de volksuniversiteit. Van deze vergaderingen zijn
gedetailleerde notulen gemaakt en er werd gewerkt met een actielijst en
een besluitenlijst. Van separate besprekingen, al dan niet extern, zijn
besprekingsverslagen gemaakt. Deze zijn in de reguliere vergaderingen ter
informatie voorgelegd en besproken.

Zelfevaluatie
In juni heeft de jaarlijkse zelfevaluatie plaatsgevonden. Centraal hierin
stond het samenspel tussen toezicht, bestuur en uitvoering. Maar ook
zaken als proces en individuele rollen en het functioneren van de leden is
besproken. De RvT heeft geconcludeerd dat haar samenstelling qua
expertise en gevarieerdheid in orde is. De RvT wil op een betrokken wijze
maar met de juiste afstand tot de directeur/bestuurder haar rol vervullen.
Ter voorbereiding op het functioneringsgesprek met de directeur/
bestuurder heeft de RvT daarom als vervolg op de zelfevaluatie dit
onderwerp ook apart besproken.

Verslag
De RvT kijkt terug op een mooi jaar waarin de bibliotheek van Veenendaal
haar kernactiviteiten meer dan goed heeft vervuld en diverse aanvullende
activiteiten heeft georganiseerd binnen De Cultuurfabriek. De exploitatie
van de Stadswinkel en de horecafunctie Met Stip zijn en blijven een
welkome aanvulling in De Cultuurfabriek en worden door bezoekers zeer
goed gewaardeerd.

Een nieuw meerjarenbeleidsplan werd gepresenteerd; leden van de RvT
hebben deelgenomen aan voorbereidende sessies met medewerkers van de
bibliotheek. Een helder en ambitieus meerjarenbeleidsplan is de basis voor
komende jaar- en projectplannen. Focus is hierin belangrijk: de dingen die
we doen, nog beter gaan doen.
Om dit te kunnen realiseren is ook er geïnvesteerd in de organisatie en haar
medewerkers. Een nieuwe gesprekscyclus, waarbij resultaatverantwoordelijkheid wordt gestimuleerd, is geïmplementeerd. Een intensief en
leerzaam traject, dat heeft geleid tot enthousiasme bij de medewerkers. De
aanwas van jonge mensen is een verrijking. De RvT maakt zich wel zorgen
over de werkdruk die medewerkers ervaren. De afgelopen jaren is er, door
diverse bezuinigingen, veel flexibiliteit en extra inzet gevraagd, maar de rek
is er nu uit. Voor komend jaar is dit een knelpunt waar een oplossing voor
gevonden moet worden.
In 2017 is de overgang naar het provinciaal automatiseringsnetwerk
gerealiseerd. Dit is nagenoeg vlekkeloos verlopen. Ook is er geïnvesteerd in
slimme kasten die het sorteerproces nog beter faciliteren.
De bibliotheek, in de setting van De Cultuurfabriek, is een belangrijke speler
in cultureel Veenendaal. Dat bleek ook uit de Cultuurvisie van de Gemeente
Veenendaal die het afgelopen jaar het licht zag. Samenwerking tussen de
culturele partners in Veenendaal werd ook in deze Cultuurvisie wederom
als speerpunt genoemd.
Zoals in het verslag van 2016 staat te lezen, vond er toen al een verkenning
plaats tussen de volksuniversiteit (VU) en de bibliotheek voor het versterken
van de educatieve functie. Begin 2017 zijn beide partijen gestart met het
ontwikkelen van een business case, van waaruit deze samenwerking
concreet gestalte zou moeten krijgen. In de Cultuurnota van de Gemeente
Veenendaal werd medio mei ook gesproken over het samengaan van de VU
en de bibliotheek en sindsdien is de wethouder intensief betrokken bij dit
traject. Het behoeft geen verdere toelichting dat de samenwerking - in
welke vorm dan ook - in 2017 de agenda van de RvT heeft gedomineerd. Het
voorbereidende werk is door de medewerkers van beide organisaties, met
ondersteuning van externen, op uitstekende wijze uitgevoerd. De
gemeente is nu aan zet; de RvT ziet met belangstelling de besluitvorming
van de gemeente tegemoet.

De jaarrekening over 2016 werd in het eerste kwartaal van 2017 met
accountantskantoor HZW besproken. De accountant heeft verklaard dat de
jaarrekening een getrouw beeld geeft van de financiële situatie van de OBV.
De Raad van Toezicht constateert dat er een goed en zorgvuldig financieel
beleid is gevoerd en er een gezonde financiële situatie bestaat.
De RvT heeft in 2017 ook de statuten onder de loep genomen en
geactualiseerd, naar verwachting zullen de aangepaste statuten in het
voorjaar van 2018 bij de notaris passeren. Het huishoudelijk reglement zal
ook nog geactualiseerd worden.
Het afgelopen jaar zijn weer mooie stappen voorwaarts gemaakt door de
directie en medewerkers van Bibliotheek Veenendaal. De RvT ziet de groei
naar meer ondernemendheid en het nog beter worden in wat we doen met
vertrouwen tegemoet.
Namens de Raad van Toezicht,
B. Veenhof, voorzitter

Veenendaal
Kees Stipplein 74  3901 TP Veenendaal  t (0318) 58 26 69 www.bibliotheekveenendaal.nl

