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Onderwerp  

Jaarverslag 2019 en Infografic 2019 bibliotheek Rivierenland 

 

Kennisnemen van 

Jaarverslag 2019 en Infografic 2019 bibliotheek Rivierenland 

 

Inleiding 
Jaarlijks brengt bibliotheek Rivierenland een jaarverslag uit over de activiteiten en resultaten van het 
afgelopen kalenderjaar.  
 

Kernboodschap 

Jaarverslag 2019 bibliotheek Rivierenland 

Het jaarverslag geeft een beeld van alle activiteiten die in 2019 hebben plaatsgevonden in alle 8 

gemeenten in Regio Rivierenland. In de gemeente West Betuwe hebben, naast de boeken uitleen, de 

volgende activiteiten plaatsgevonden: 

- Activiteiten 0 – 6 jaar (BoekStart voor baby’s, bezoek lees- mediacoach aan de kinderopvang, 

programma de bibliotheek op school); 

- Activiteiten 12 – 18 jaar (leesstimuleringsprogramma op de Lingeborgh, Project Proeftuin 

Leesondersteuning (V)MBO); 

- Activiteiten basisvaardigheden: (Digisterker, Klik en Tik, Leerpunt, Taalgroep autochtonen); 

- Digi-Taalhuis Geldermalsen; 

- Diverse activiteiten voor ontmoeting, ontwikkeling en ontspanning (onder andere Ipad-café, 

Repair café, leeskring). 

 

Infografic 2019 bibliotheek Rivierenland  

Voor het eerst is door bibliotheek Rivierfenland een Infografic uitgebracht waarin de resultaten over 

2019 per gemeente in één A-viertje zijn opgenomen. 

 

Financiën 

Niet van toepassing. 

 

Communicatie 

Niet van toepassing.  
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Uitvoering/Planning 

Het jaarverslag 2019 van Bibliotheek Rivierenland heeft een directe raakvlak met andere 

beleidsterreinen die nu ook integraal worden opgepakt en uitgevoerd.  

1. In het College Uitvoeringsprogramma (CUP) is het terugdringen van laaggeletterdheid 

opgenomen. De activiteiten van de bibliotheek zijn een belangrijk onderdeel hiervan zoals blijkt 

uit het jaarverslag 2019; 

2. Op 21 januari 2020 is de avond Gebiedsgericht Ontmoeten “Laaggelettterdheid, dichterbij dan 

je denkt” georganiseerd;  

3. Er wordt een regionaal plan “Vervolgaanpak laaggeletterdheid 2020-2024” opgesteld dat op 

1 januari 2021 bij de Minister moet zijn ingediend; 

4. In de raadsvergadering van 2 juli 2019 heeft de gemeenteraad een amendement 

“Laaggeletterdheid” aangenomen om het Digi Taalhuis voor minimaal 3 jaar te continueren 

voor een bedrag van € 20.000 per jaar. Er wordt nu gewerkt aan een plan om het Digi Taalhuis 

breed in de gemeente West Betuwe te positioneren. Dit plan wordt eind 2020 aan uw raad 

aangeboden.  

5. Er loopt een onderzoek naar de realisatie lokale uitgiftepunten bibliotheekwerk dat in het 3e 

kwartaal 2020 aan uw raad wordt aangeboden.  

 

 

Evaluatie 

Niet van toepassing. 
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Bijlage(n) 

1. Jaarverslag 2019 Bibliotheek Rivierenland; 

2. Infografic 2019 resultaten gemeente West Betuwe.  

 

 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe, 

de secretaris,                                 de burgemeester, 

 

 

 


