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Onderwerp
Subsidie 2020 Stichting Bibliocenter

Voorstel
Voor 2020 een subsidie te verlenen van maximaal€ 1.188.651,- aan Stichting Bibliocenter
conform bijgevoegde conceptbeschikki ng.

Inleiding
Subsidiebudget inzetten voor activiteiten, op het gebied van bibliotheekwerk, die relevant
zijn voor de gemeente Weert.

Argumenten
Stichting Bibliocenter heeft conform de'Algemene Subsidieverordening Weert 2077' en
'Su bsid ieregel i ng Professionele Instel I i ngen Weert 2OL7' de su bsid ieaa n v raag 2020
ingediend.

Het bibliotheekwerk in de gemeenten Leudal, Maasgouw, Nederweert en Weert wordt
uitgevoerd door Stichting Bibliocenter. In de 'samenwerkingsovereenkomst Bibliocenter
20L7-202O' hebben deze gemeenten een kader vastgesteld in de vorm van een regionale
visie op het bibliotheekwerk (BW-besluit DJ-5883). Binnen dit brede kader geeft elk van
de gemeenten nadere invulling aan de dienstverlening en ontwikkeling daarvan.
Voortkomend uit haar visie en missie zoals beschreven in haar beleidsplan 20t7-2020
('een leven lang leren in de bibliotheek') heeft bibliocenter voor 2O2O de volgende
prog rammalijnen 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).

Bibliocenter heeft aangekondigd eind 2019 een nieuw beleidsplan 2020-2022 gereed te
hebben.

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'.
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Kanttekeningen en risico's
Niet van toepassing.

Financiële, personele en juridische gevolgen
De berekening van de subsidie 2020 van € 1.188.651,- is voor uw informatie bijgevoegd
De maximaal totale subsidie van € 1.188.651,- 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 resteert er geen bedrag meer in het
budget'Bibliotheek/Subsidie openbare bibliotheek"
Met betrekking tot de subsidieverlening wordt het voorbehoud van vaststelling van de

begroting 2020 gemaakt.

In de subsidieverlening 2020 van Stichting Bibliocenter is een huurcomponent opgenomen
van € 170.167,58. Deze huur komt ten gunste van het budget Vastgoed en dient ter
dekking van de kapitaalslasten, eigenaarslasten en onderhoud van het gebouw.

In de begroting 2020 van Stichting Bibliocenter is een subsidie van de gemeente Weert
opgenomen van € 1.204.694,- inclusief index vorig jaar (zie bijlage 1).
Het verschil tussen het door Bibliocenter aangevraagde subsidiebedrag en het berekende
bedrag wordt veroorzaakt doordat Bibliocenter zowel bij de opbrengsten als bij de kosten

een bedrag voor een combinatiefunctionarls heeft opgevoerd. De combinatiefunctionaris
valt echter buiten het reguliere subsidie, dit betreft een afzonderlijke aanvraag en

toekenning. Het effect hiervan op de subsidieberekening is neutraal waardoor de begroting
sluitend blijft.
In de begroting van Bibliocenter staat bij de post'projecten' een resultaat van € 34.205,-.
O'¡er de ryerdeelsleute! rran deze pr"ojectgelden wordt medio 2020 afspraken gemaakt. Of
en zo ja in welke mate de gemeente Weert hierin een aandeel heeft is op dit moment dus

nog niet aan te geven.

Duurzaamheid
Niet van toepassing.

Uitvoering/evaluatie
Op basis van de aangeleverde jaarstukken zal beoordeeld worden of Stichting Bibliocenter
voldoet aan de geldende verplichtingen die conform de'Algemene wet bestuursrecht', de
'subsidieregeling Professionele Irrs[ellingen Weeft 2Ot7' en de vastgestelde cultuurnota
worden gesteld aan de professionele instellingen. Op basis hiervan en de aanvraag van

Stichting Bibliocenter zal vaststelling van de subsidie 2020 door uw college plaatsvinden.

Comm un icatie/ participatie
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)
L. Korten (vastgoedmedewerker).

Extern:
Het bestuur van Stichting Bibliocenter.

Bijlagen:
1. Subsidieaanvraag met begroting 2O2O;
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2. Conceptbeschikking met berekening subsidieverlening 2O2O;
3. Schema voorschotbetalingen 2020.
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