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Subsidie 2019 Stichting Bibliocenter.

Voorstel
Voor 2019 een subsidie te verlenen van maximaal€ 1.164.406,- aan Stichting Bibliocenter
conform bijgevoegde conceptbeschikking.

Inleiding
Het bestuur van Stichting Bibliocenter heeft op 30 april 2018 de subsidieaanvraag 2019
aangeboden (zie bijlage).

Beoogd effect/doel
Subsidiebudget inzetten voor activiteiten, op het gebied van bibliotheekwerk die relevant
zijn voor Weert.

Argumenten
Stichting Bibliocenter heeft conform de'Algemene Subsidieverordening Weert 20L7' en
'Subsidieregeling Professionele Instellingen Weert 2OL7' de subsidieaanvraag 2019
aangeboden.

Het bibliotheekwerk in de gemeenten Leudal, Maasgouw, Nederweert en Weert wordt
uitgevoerd door stichting Bibliocenter. In de 'samenwerkingsovereenkomst Bibliocenter
2Ot7-2020' hebben deze gemeenten een kader vastgesteld in de vorm van een regionale
visie op het bibliotheekwerk (BW-besluit Dl-5883). Binnen dit brede kader geeft elk van
de gemeenten nadere invulling aan de dienstverlening en ontwikkeling daarvan.
De specifieke kaders waarbinnen de activiteiten worden uitgevoerd staan beschreven in
het'Werkplan Bibliocenter 2019' (zie bijlage). Voortkomend uit haar visie en missie zoals
beschreven in haar beleidsplan 20L7-2020 ('een leven lang leren in de bibliotheek') heeft
bibliocenter voor 2019 de volgende programmalijnen uitgezet:

1. Third Place Voor Persoonlijke Ontwikkeling (Non-formeel en Informeel Leren);
2. Taal- en Mediavaardigheden (Non-formeel en Informeel Leren) en
3. Taal- en Mediavaardigheden (ondersteuning Formeel Leren).
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Jaarlijks worden vanuit de afzonderlijke gemeenten subsidies verleend aan Stichting
Bibliocenter d.m.v. een beschikking voor het betreffende tijdvak, voor Weert gebeurt dit
conform de'subsidieregeling Professionele Instellingen Weert 2Ot7'.

Kanttekeningen en risico's
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Financiële, personele en juridische gevolgen
De berekening van het subsidie 2019 is bijgevoegd. In de begroting 2019 van het
Bibliocenter is een subsidie van de gemeente Weert opgenomen van
€ 1.160.000,-

Het maximaal totaal subsidie van € 1.164.406,- wordt ten laste gebracht van de

begrotingspost Bibliotheek (grootboeknummer 5.10.0000 Bibliotheek, kostencategorie
6.42.5033 Subsidie openbare bibliotheek).

Na de subsidieverlening aan Stichting Bibliocenter resteeft er geen bedrag meer in het
budget'Bibliotheek/Subsid ie openbare bibliotheek'.

Uitvoering/evaluatie
Op basis van de jaarstukken zal beoordeeld worden of Stichting Bibliocenter voldoet aan
de voorwaarden die, conform de subsidieregeling, worden gesteld aan de professionele

instellingen. Op basis hiervan en de aanvraag van Stichting Bibliocenter zal vaststelling
van de subsidie 2019 door uw college plaatsvinden.

Commu n icatie/ participatie
Het bestuur van Stichting Bibliocenter d.m.v. bijgevoegde conceptbeschikking op de

hoogte brengen van uw besluit.
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