
Beste bibliotheekcollega’s, 

In juni van dit jaar hebben wij u voor de eerste keer middels een brief op de hoogte gesteld over 

de stand van zaken rondom de Informatiepunten Digitale Overheid (IDO). Opnieuw willen we u met 

een brief, namens zowel KB als VOB, informeren over dit proces. De belangrijkste vraag is wanneer 

en onder welke voorwaarden de IDO-gelden in de toekomst worden uitgekeerd. Kortom, hoe komt 

de specifieke uitkering voor de IDO’s eruit te zien?  

Stand van zaken 
Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), met staatssecretaris van 

Huffelen voorop, zijn er op gebrand om de continuïteit van het IDO te borgen. Voor de zomer heeft 

ook premier Rutte tijdens een werkbezoek het belang van het IDO onderstreept. Het kabinet heeft 

structureel €20,95 miljoen beschikbaar gesteld voor de IDO’s. Hieruit volgt het bedrag van € 0.83 

per inwoner wat voor bibliotheekorganisaties beschikbaar is voor 2022. Het voornemen is om de 

voortzetting van deze subsidie op zijn vroegst per 1 januari 2023 via gemeentes aan bibliotheken 

te laten uitkeren. Hiervoor wordt een specifieke uitkering (SPUK) opgesteld. Naar verwachting ligt 

er medio september een eerste uitwerking van deze SPUK waarin de randvoorwaarden voor de 

subsidieverstrekking aan het IDO worden vastgesteld. Als er landelijke overeenstemming is bereikt 

heeft het ministerie nog enige maanden nodig om de formele vereisten rond de specifieke uitkering 

te regelen. 

De wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer waarmee dit wordt geregeld is goedgekeurd 

door de Tweede Kamer en ligt nu voor bij de Eerste Kamer . In het wetsvoorstel staat dat 

gemeenten vanaf 2023 de specifieke uitkering krijgen ten behoeve van de instandhouding (en het 

breder uitzetten) van de Informatiepunten Digitale Overheid. Het precieze moment waarop 

gemeenten de subsidietaak overnemen van de KB en daadwerkelijk gelden gaan uitkeren aan 

bibliotheken voor de IDO’s is nog niet bekend. De KB houdt er rekening mee dat zij in 2023 nog 

geheel of gedeeltelijk de uitkering van de gelden aan bibliotheken voor haar rekening zal nemen.  

VNG 
De VNG heeft een projectleider aangesteld voor dit proces: Rachida Moreira Figueiredo. Zij zal de 

komende tijd ook zorg dragen voor communicatie en afstemming met gemeenten. Aangezien 

bibliotheken al langer aan de slag zijn met de IDO’s, hebben bibliotheken een informatievoorsprong 

op de gemeenten. U kunt de VNG helpen door uw eigen gemeenten dus ook vast te informeren 

over de huidige opzet van het IDO en de resultaten die u bereikt.  

Wat kunnen bibliotheek en gemeenten samen doen? 
Veel bibliotheken en gemeenten werken nauw samen om het bereik en daarmee de impact van het 
IDO verder te vergroten. Samenwerking met lokale partners is hierbij essentieel. Dit vraagt om:  

1. een zorgvuldige overgang van de financiering van de IDO’s van de KB naar gemeenten met 

oog voor behoud en versterken van de kwaliteit, toegankelijkheid en continuïteit,  

2. het bestendigen van het IDO en het aanbod van cursussen voor digitale vaardigheden,  

3. het uitbreiden van het netwerk van IDO’s in iedere gemeente, in samenwerking met lokale 

partners waarbij de bibliotheek als spin in het web opereert.  

Met vriendelijke groet, 
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