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Beste bibliotheekcollega’s, 

 

Middels deze brief informeren wij u over de stand van zaken rondom de Informatiepunten 
Digitale Overheid. U vindt informatie over de achtergrond, het proces en welke concrete 
stappen u zelf als bibliotheekorganisatie kunt nemen.  

 
Achtergrond  
Naar aanleiding van de Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK) 
heeft het kabinet voorstellen gedaan om de dienstverlening vanuit de overheid fundamenteel te 

verbeteren. Het kabinet stelt voor om de uitvoeringscapaciteit bij de overheid te versterken en 
extra ondersteuning te bieden aan mensen in kwetsbare posities. Dit is een gezamenlijke 
opdracht voor het Rijk, uitvoeringsorganisaties en medeoverheden. Hiervoor heeft het rijk 
structureel aanvullende middelen vrijgemaakt, in totaal € 150 miljoen per jaar. Dit bedrag is 
bestemd voor zaken als Digitale Overheid, rechtsbescherming, versterking van wijkteams en 

integraal werken in het sociaal domein. Het overgrote deel van dit bedrag is al overgeheveld 
naar het gemeentefonds of kent een regeling via centrumgemeenten. Voor die overgehevelde 

bedragen geldt dat er geen centrale sturing vanuit het Rijk is op de besteding van de middelen 
die via het gemeentefonds worden verdeeld. Het is aan de gemeenteraad om toe te zien op de 
juiste en effectieve inzet van de middelen, er is geen aparte verantwoording. 
 
De IDO’s, die vallen onder Digitale Overheid, zijn de enige uitzondering. De financiering hiervan 
is nog niet overgeheveld, juist omdat er een wisselwerking moet plaatsvinden tussen Rijk en 
gemeenten. Ook speelde mee dat, toen de POK-middelen beschikbaar werden gesteld, de IDO’s 

al waren gestart en al een andere wijze van financiering kenden via het programma Digitale 
Overheid. Wie meer informatie wil hebben over deze achtergrond, kan het beste de VNG-
ledenbrief van 14 december 2021 lezen waarin dit is aangekondigd. Het ministerie is van 
mening dat de decentralisatie van de IDO-gelden ervoor zal zorgen dat de toegankelijkheid van 
de dienstverlening kan worden vergroot. Het ministerie wil verkennen of er naast bibliotheken 

ook andere organisaties zijn waar het IDO kan functioneren en of hiermee nieuwe doelgroepen 

bereikt kunnen worden (o.a. verzorgingstehuizen en buurthuizen). Bijna alle bibliotheken 
werken al samen met dit soort partners en sommigen werken ook al op locatie. Wij 
benadrukken in onze gesprekken dat bibliotheken een belangrijke spilfunctie kunnen vervullen 
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in die lokale netwerken, terwijl bibliotheken zich tegelijkertijd landelijk weten te organiseren en 

te manifesteren. 
 
Proces 
De inzet van de Koninklijke Bibliotheek en de VOB is om de IDO’s in de bibliotheken te 
behouden en te versterken. Met de wijziging van de Wet modernisering elektronisch bestuurlijk 
verkeer worden de IDO’s wettelijk geborgd. Middels een ministeriële regeling moeten de 

randvoorwaarden waaronder de IDO’s vervolgens worden gefinancierd concreet worden 

ingevuld. De wetswijziging is in april 2022 goedgekeurd door de Tweede Kamer en daar bent u 
destijds ook over geïnformeerd. Deze aanpassing moet nog door de Eerste Kamer worden 
goedgekeurd en zal naar verwachting voor de zomer passeren. Het ministerie van Binnenlandse 
Zaken (BZK) is aan zet om de overheveling in goede banen te leiden. Zij stellen de ministeriële 
regeling op die moet leiden tot specifieke uitkering aan het gemeentefonds. Dit betekent dat ze 
voorwaarden kunnen stellen aan gemeenten voor de uitvoering en gemeenten moeten specifiek 

verantwoorden aan BZK over deze uitkering. Men kan bijvoorbeeld specifiek aangeven dat de 
middelen besteed moeten worden aan het IDO, dat deze bijvoorbeeld gecertificeerd moet zijn 
en dat er een lokaal netwerk onderhouden moet worden. Wat men niet specifiek kan opleggen 
is dat de gelden altijd bij de bibliotheken terecht moeten komen.  
 
Om de regeling voor deze uitkering mogelijk te maken, overlegt het ministerie momenteel met 
VNG, de Manifestgroep (SVB, Belastingdienst, UWV, CAK etc.), de KB en de VOB. KB en VOB 

trekken hierin gezamenlijk op. Uitgangspunt is uiteraard dat zo goed mogelijk geborgd wordt 

dat het bedrag van € 0,83 per inwoner voor bibliotheken beschikbaar blijft en dat de KB en de 
POI’s een centrale rol kunnen blijven spelen in doorontwikkeling, kwaliteitsborging, 
deskundigheidsbevordering en communicatie. Samen met de lokale bibliotheken en hun 
netwerken zorgen ze samen voor een fijnmazig stelsel waarbij inwoners dichtbij gratis hulp  
kunnen vinden. 

 
Op dit moment kunnen wij niet anders zeggen dan dat alle betrokken partijen heel graag willen 
dat de bibliotheken doorgaan met het IDO. Elk van de partijen is bezorgd dat een mogelijke 
overheveling leidt tot afbreuk van het opgebouwde netwerk en niemand wil dat op zijn geweten 
hebben. De uitgangspositie lijkt daarmee positief. Zowel staatssecretaris Uslu van Cultuur en 
Media als staatssecretaris van Huffelen van Digitalisering en Koninkrijksrelaties onderstrepen 
het belang van de IDO en kennen onze zorgen. De verwachting is nu dat het ministerie medio 

juli een eerste aanzet voor een regeling heeft opgesteld die met alle partijen besproken kan 
worden. Wij verwachten dat naar aanleiding van die eerste opzet, een proces volgt waarbij elk 

van de partijen nog met hun achterban willen overleggen en ook dat er nog rondetafels komen 
waarbij bijvoorbeeld wethouders, bibliotheekdirecteuren, directies van de manifestgroep en 
ambtenaren van het ministerie breder toetsen of het mogelijke voorstel uitvoerbaar is en op 
draagvlak kan rekenen. Dat zal wel leiden tot een aanpassing die weer besproken moet worden.  
 

De VNG heeft een projectleider aangesteld voor dit proces en daar is aan de zijde van de KB en 
VOB ook al kennis mee gemaakt. VNG zal gemeenten informeren over het vervolg. Wij proberen 
zo goed mogelijk met VNG af te stemmen en waar nodig ook onze inbreng te doen bij deze 
bijeenkomsten. 
 
Als er geen overeenstemming komt tussen BZK en VNG, heeft BZK de mogelijkheid om de 

overheveling uit te stellen tot een nadere datum. Een jaar uitstel lijkt dan logisch. Als er wel 
overeenstemming is, heeft het ministerie enkele maanden nodig om alle formaliteiten op orde 

te maken voor de specifieke uitkering. Wie zo kijkt, ziet dat er uiterlijk in oktober 2022 
overeenstemming moet zijn om overheveling per 1 januari 2023 mogelijk te maken.  
Wij schetsen hier een beeld van het verwachte proces, maar zoals u zelf al ziet, zitten er nog 
veel momenten in waarin vertraging kan optreden of waar andere afslagen worden genomen. 
Dit maakt de communicatie over dit proces niet makkelijker.  

https://www.bibliotheeknetwerk.nl/nieuws/subsidie-idos-2023-naar-gemeenten


 

 

Wat moet u nu doen als bibliotheek? 
Op basis van bovenstaande adviseren wij u de volgende stappen te zetten: 

• Zorgen dat er eind 2022 in elke gemeente een IDO is. Als de financiering overgaat naar 

gemeenten, zal elke gemeente een ‘eigen’ IDO willen hebben. 

• In de begroting voor 2023 € 0,83 per inwoner opnemen als financiering voor het IDO. 

Benoem deze post ook afzonderlijk en laat deze niet opgaan in uw totale 

subsidiebedrag. Hiermee markeert u dat deze middelen niet horen bij uw reguliere 

subsidie en dat het hier middelen betreft die exclusief ingezet dienen te worden voor het 

behoud en versterken van het IDO. 

• Uw gemeente proactief informeren over wat er al gebeurt met het IDO in uw gemeente. 

Laat zien welke diensten er zijn, welke waarde u met uw bibliotheek levert met de 

digitale inclusie-dienstverlening. Veel gemeenten hebben hier nog maar zeer beperkt 

kennis van. Besteed niet alleen aandacht aan het Informatiepunt, maar ook aan de 

digicursussen (en het bredere aanbod dat uw bibliotheek aanbiedt op het gebied van 

digitale vaardigheden) en het netwerk van lokale partners dat is opgebouwd. 

• Start met het verkennen van het vergroten van het bereik van de IDO’s door 

samenwerking met lokale partners. Positioneer de bibliotheek als spin in het web om de 

toegankelijkheid, kwaliteit en continuïteit van de dienstverlening te waarborgen. 

• Uw gemeente informeren dat de financiering van de IDO’s onderwerp is van 

overheveling van rijk naar gemeente via een specifieke uitkering en dat die 

overheveling op zijn vroegst op 1-1-2023 een feit zal zijn.  

 

Bovenstaande zou u invulling kunnen geven door: 

• Nieuwe wethouder(s), ambtenaren en raadsleden uit te nodigen bij het IDO. Het 

vertellen van ervaringen van bezoekers aan het IDO en/of deelnemers aan 

digicursussen beklijven goed. Betrek hen dus bij het bezoek van de ambtenaar en/of 

wethouder. Laat hen vertellen hoe ze geholpen zijn in de bibliotheek en wat ze eraan 

hebben gehad. Een andere manier is wethouders of raadsleden uit te nodigen om een 

dagdeel mee te lopen bij het IDO.  

• Gebruik bijgaande praatplaat of vraag uw POI om ondersteuning bij hoe u de waarde 

van de digitale inclusie-dienstverlening in kaart kunt brengen. Lokale cijfers over het 

Informatiepunt Digitale Overheid (IDO) kunt u ophalen uit de Outputregistratietool.  

• Als u al een begroting of subsidieaanvraag in moet dienen, moet u er in de 

aanbiedingsbrief op wijzen dat de financiering van IDO wordt overgeheveld van Rijk 

naar gemeente via een specifieke uitkering en dat die overheveling op zijn vroegst op 1-

1-2023 een feit zal zijn. U vraagt dus nu de reguliere gemeentelijk subsidie aan maar 

zodra er meer informatie is, biedt u aan om in overleg te gaan over aanvullende 

financiering van het IDO. Dit om te zorgen dat de continuïteit van de bestaande 

dienstverlening van zowel bibliotheek als IDO geborgd is. 

 

Vervolg 

In de komende tijd zullen VOB en KB samen optrekken om u zo goed mogelijk te blijven 

informeren. Korte berichten zullen we via de VOBerichten doorgeven. Daar waar wat meer 

nuance nodig is, zullen we via brieven zoals deze toelichting geven. Op maandag 20 juni om 

12.00 uur vindt er een LinkedIn-livesessie plaats over het toekomstbestendig maken en houden 

van de IDO’s.  

 

https://www.debibliotheken.nl/wp-content/uploads/2022/05/IDO_Huidige-situatie-en-Toekomst.pdf
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We roepen bibliotheken op om signalen en zorgen met ons te delen. Mocht u een bijdrage willen 

leveren aan rondetafelgesprekken dan kunt u ook contact met ons opnemen. Hiervoor kunt u 

zich wenden tot Klaas Gommers bij de VOB (gommers@debibliotheken.nl, 06-46485913) of 

Mark Deckers, de tijdelijke vervanger voor Maaike Toonen bij de KB, 

(mark.deckers@rijnbrink.nl, 06-22552937).  

 

Mochten er naar aanleiding van dit bericht verdere vragen zijn, dan horen wij dit uiteraard 

graag. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

        

 

 

 
Klaas Gravesteijn 

Directeur Vereniging van Openbare Bibliotheken 
 
 

 

 
 
Astrid Kraal, 
Netwerkmanager Bibliotheekstelsel Koninklijke Bibliotheek  
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