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Onderwerp
Subsidie 2018 Stichting Bibliocenter

Voorstel
1. Kennis te nemen van de jaarrekening en het jaarverslag 2018 van Stichting
Bibliocenter;
2. De subsidie 2018 voorStichting Bibliocenter definitief vastte stellen op € 1.I4t.712,-
conform bijgevoegde conceptbesch ikking.

Inleiding
Het bestuur van Stichting Bibliocenter heeft de jaarrekening en het jaarverslag 2018
aangeboden. De jaarstukken zijn als bijlage toegevoegd.

Beoogd effect/doel
Het vaststellen van de subsidie voor het jaar 2018

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

Conform de wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen zorgt het Bibliocenter voor het
beschikbaar stellen van kennis en informatie, aanbieden van mogelijkheden tot
ontwikkeling en educatie, lezen en kennismaken met literatuur, kennis maken met kunst
en cultuur en het organiseren van ontmoeting en debat. Tevens is Bibliocenter
verantwoordelijk voor het in stand houden van een voor eenieder toegankelijke instelling
voor vrije informatievoorziening, taalstimulering, terugdringen van laaggeletterdheid en
deskundigheidsbevordering. Daarbij organiseert Bibliocenter bijzondere activiteiten, kunst
educatieve manifestaties en exposities / (literaire) kunstuitingen.

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 44 personeelsleden (22,2 Fte) en 225 vrijwilligers.
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1.2. tlet jaarverslaE 2018 geeft een goede inhoudclijkc vcrslaglcgging over het jaar 2018.

Het jaarverslag 2018 met activiteitenoverzicht geeft een helder overzicht van de taken en

werkzaamheden van Bibliocenter in 2018.
In 2018 bestond bibliocenter 10 jaar, 10 jaar krachtenbundeling van het bibliotheekwerk
in Leudal, Maasgouw, Nederweert en Weeft. In deze 10 jaar is de functie van een

bibliotheek duidelijk veranderd. In 2008 was een bibliotheek vooral een plek om boeken,
tijdschriften, films en cd's te lenen. In 2018 is de bibliotheek meer een ontmoetingsplaats
geworden voor alle inwcners. Het is een plek om laaggeletterdheid aan te pakken, om
eenzaamheid te bestrijden en een plek waar je jezelf kunt ontwikkelen of waar je gewoon

lekker kunt ontspannen.
Naast het jubileumfeest was er een tweede hoogtepunt voor Bibliocenter in 2018: een

studiereis naar Londen met het Erasmus+programma. Een delegatie van medewerkers
van Bibliocenter, Punt Welzijn, Unitus, RICK en vertegenwoordigers van de gemeenten
hebben kunnen zien en ervaren hoe non-formeel en informeel leren in Londen vorm heeft
gekregen" Op de uitgangspunten en de werkwijze van de Idea Store in Londen heeft
Bibliocenter het conccpt van'een leven lang leren'gebaseerd err lraar pusitiutreritrg als

open ieercentrum.
Hoe de programmalijnen'Third place','Non-formeel en informeel leren'en'Formeel leren'
vorm gegeven worden staat helder beschreven in hoofdstuk 2 van het jaarverslag.

1.3 De jaarrekening 2018 geeft een goede financiële verslaglegging over het iaar 2018.

De jaarrekening is voorzien van een door een onafhankelijke accountant afgegeven
controleverklaring en sluit met een positief exploitatieresultaat van € 49.538,-.
€ 43.lO2,-hiervan is toegevoegd aan de bestemmingsreserve'Airco Weert'de resterende
€ 6.436,- is toegevoegd aan de'algemene reserve Bibliocenter'.

In 2018 heeft Bibliocenter via diverse fondsen en aanvragen extra projectgelden
gegenereerd voor projecten zoals'Tel mee met taal', 'Duurzame inzetbaarheid', 'Non
formele educatie 2018'en'Een leven lang leren'. Een deel van het resultaat van de
projecten is ingezet om de exploitatieresultaten van de gemeenten positief bij te stellen.
Omdat er geen afspraken zijn over een verdeelsleutel van deze projectgelden en omdat er
geen zicht is op de verdeling van deze uren per gemeente heeft Bibliocenter gekozen voor
een resultaatafhankelijke verdeling van de extra gegenereerde middelen. Met ingang van
2019 werkt Bibliocenter met tijdschrijven zodat de gemaakte uren wel per gemeente
inzichtelijk gemaakt kunnen worden en de middelen op basis daarvan verdeeld kunnen
worden.

7.4 Reserves

Conform de beschikking subsidieverlening 2018 mag de Algemene Reserve maximaal 25olo

van de goedgekeurde jaarsubsidie bedragen (25o/o van € 1.141.7L2,- = €285'428,-)' De

Algemene Reserve voor Weert bedraagt eind 2018 € 152.032,-. Besteding uit de algemene
reserves gebeurt altijd in overleg tussen stichting Bibliocenter en de 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 € 1.141.712,-.
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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 20L7' en de verplichting dat de
activiteiten worden u itgevoerd conform de vastgestelde cultuu rnota.

Com mun icatie/ pa rticipatie
Het bestuur van 'Stichting Bibliocenter' d.m.v. bijgevoegde conceptbeschikking op de
hoogte brengen van uw besluit.

Overleg gevoerd met
Intern:
P. Vos (beleidsadviseur financiën)

Extern:
Niet van toepassing

Bijlagen:
Subsidieaanvraag met jaarverslag 2018 en jaarrekening 2018
Conceptbesch ikking
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