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Onderwerp
Subsidie 2017 Stichting Bibliocenter.

Voorstel
1. Kennis te nemen van de jaarrekening en het jaarverslag 2OI7;
2. De subsidie 2OL7 definitief vast te stellen op € L.122.312,- conform bijgevoegde
conceptbesch i kking.

Inleiding
Het bestuur van Stichting Bibliocenter heeft de jaarrekening en het jaarverslag 2OL7
aangeboden. De jaarstukken zijn als bijlage toegevoegd.

Sinds 1 juli 2008 zijn de openbare bibliotheken van Weert, Nederweeft, Leudal en
Maasgouw gefuseerd en vormen ze de organisatie "Bibliocenter". Stichting Bibliocenter is
de organisatie voor de verzorging van het openbare bibliotheekwerk in deze gemeenten.

Beoogd effect/doel
Het vaststellen van de subsidie voor het jaar 2OL7

Argumenten
1.1 De stichting voldoetaan de prestatieafspraken en verplichtingen. Deze zijn uitgewerkt
in het jaarverslag en de jaarrekening.

Met Stichting Bibliocenter zijn de volgende prestatieafspraken gemaakt voor de
activiteiten:

. Lezen en literatuur

. Ontwikkeling en educatie

. Kennis en informatie

. Kunst en cultuur

. Ontmoeting en debat
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Bij de invulling van de wettelijke taken voor bibliotheekwerk zet Bibliocenter in op het
ondersteunen van 'een leven lang leren'. De bibliotheek faciliteert en informeert burgers
die zich willen ontwikkelen maar niet (meer) in een formele leeromgeving verkeren.
Bibliocenter voert haar taken uit met 42 personeelsleden (2L,76 Fte) en 200 vrijwilligers

1.2. Het jaarverslag 2017 geeft een goede inhoudelijke verslaglegging over het jaar 2077

De bezuiniging die Bibliocenter in eerdere jaren kreeg opgelegd zijn in 2077 bijna allemaal
verwerkt. Ondanks minder geld en een kleinere formatie zijn de resultaten van 2017 toch
positief te noemen. Het beleidsplan 2016-2019'Een leven lang leren in de bibliotheek'
krijgt steeds meer vorm.
Het aantal leden is nagenoeg gelijk gebleven en bedraagt eind 2017 25.L94 waarvan
11.780 in de gemeente Weert. Het aantal leningen kende een lichte daling ten opzichte
van 2016. Het digitaal lenen van e-books neemttoe van 13.152 in 2016 tot 17.024 in

20t7.

Enkele belangrUke onderdelen uit het jaarverslag:
. De studiezaal van het gemeentearchief/efgoedcluster heeft na een kleine

verbouwing een plek gekregen in de bibliotheek. Bezoekers kunnen hier historisch
onderzoek doen en stukken inzien. In 2018 wordt gestart met een gedeeltelijke
gezamenlijke programmering van erfgoedcluster en bibliotheek;

. De gemeente Weert ondersteunt de programmalijn 'persoonlijke ontwikkeling en

ontmoeting', 460 mensen bezochten in 2OL7 de diverse lezingen;
. In 2OI7 is Bibliocenter gestart met kindercolleges. Er zijn 6 kindercolleges

verzorgd, allen met een technisch of wetenschappelijk tintje. Er waren 67
deelnemers.

. Tel mee met taal, een actieprogramma om een extra impuls te geven aan het
voorkomen van laag-geletterdheid, is eind 2016 gestart in buurthuizen in

verschillende wijken in Weert en in de bibliotheek. In samenwerking met
vrijwilligers van welzijnsinstellingen zijn cursussen georganiseerd voor 216
cursisten;

. Tijdens de maandelijkse netwerkbijeenkomsten 'Walk & Talk' krijgen
werkzoekenden informatie over onderwerpen die betrekking hebben op hun
specifieke situatie en wordt een helpende hand geboden. In totaal waren er 24L
bezoekers.

1.3 De jaarrekening 2017 geeft een goede financiële verslaglegging over het jaar 2017

De jaarrekening is voorzien van een door een onafhankelijke accountant afgegeven
controleverklaring.

De jaarrekening 20'17 geeff geen aanleiding tot opmerkingen
De jaarrekening sluit met een positief resultaat van € 72.061,- terwijl geen resultaat
geraamd was, de balanspositie is goed.

Met de deelnemende gemeentes is afgesproken dat € 20.000,- van het positieve resultaat
gereserveerd mag worden voor activiteiten in het kader van het 10 jarig bestaan in 2018.
Daarnaast is een bedrag van € 10.000,- gereserveerd ten behoeve van externe advisering
omtrent de aanpassingen van het gehanteerde functiehuis. De noodzaak hieftoe is er
omdat Bibliocenter een personeelsbestand heeft met een gemiddelde leeftijd van ruim 55
jaar en van een zeer homogene samensteiiing. Er is een strategisch personeelsbele¡d
nodig dat gericht is op het geleidelijk aanpassen naar een meer diverse samenstelling die
de bevolkingsopbouw van het werkgebied beter reflecteert en waarmee de continuìteit van
de organisatie beter is geborgd.
Het bedrag dat aan de reserves van Bibliocenter kan worden toegevoegd komt daarmee
op € 42.061,- Het positieve resultaat is mede te danken aan de diverse projecten die in
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2OL7 aan extra financiële middelen hebben bijgedragen. Dit betekent dat ervoor het
onderdeel projecten geen grondslag is voor de resultaatverdeling. Mede omdat de
projecten hoofdzakelijk vanuit de hoofdvestiging zijn uitgevoerd betreft het leeuwendeel
van het positieve resultaat (€ 34.573,-) de vestiging Weert.
De stand van de algemene is€246,377,- deze mag maximaal 25o/o van het
subsidiebedrag zijn. Besteding uit de algemene reserves gebeurt altijd in overleg tussen
Bibliocenter en de betreffende gemeente.

Kanttekeningen en risico's
Niet van toepassing.

Financiële, personele en juridische gevolgen
Er zijn geen financiële gevolgen. De subsidievaststelling is gelijk aan het voorschot
van € L.722.3L2,-

Duurzaamheid
Niet van toepassing

Uitvoering/evaluatie
Op basis van de aangeleverde jaarstukken hebben wij kunnen beoordelen dat Stichting
Bibliocenter voldoet aan de geldende verplichtingen uit de 'Algemene wet bestuursrecht',
de 'Subsidieregeling Professionele Instellingen Weert 2017' en de verplichting dat de
activiteiten worden u itgevoerd conform de vastgestelde cultuu rnota.

Com mu nicatie/ participatie
Het bestuur van 'Stichting Bibliocenter' d.m.v. bijgevoegde conceptbeschikking op de
hoogte brengen van uw besluit.

Overleg gevoerd met
Intern:
P. Vos (financieel consulent)

Extern:
Niet van toepassing

Bijlagen:
Conceptbesch ikking
Jaarrekening 2Ot7
Jaarverslag 2017
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