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ONDERWERP
aanvraag budgetsubsidie 2020-2023 Stichting Bibliotheek Zuid-Kennemerland 

SAMENVATTING
De Stichting Bibliotheek Zuid-Kennemerland verzorgt het bibliotheekwerk (via 11 
vestigingen) in Haarlem, Heemstede, Bloemendaal, Hillegom en Zandvoort. De Stichting 
verzoekt uw college een budgetsubsidie beschikbaar te stellen voor de uitvoering van het 
bibliotheekwerk in Heemstede voor de periode 2020-2023.

JURIDISCH EN BELEIDSKADER
 Algemene subsidieverordening Heemstede
 Algemene wet bestuursrecht

BESLUIT B&W
1. De raad voor te stellen in te stemmen met het verlenen door ons college van een 

budgetsubsidie aan de Stichting Bibliotheek Zuid-Kennemerland voor de uitvoering 
van het bibliotheekwerk in Heemstede in de periode 1 januari 2020 t/m 31 december 
2023. De voorlopige subsidie voor het jaar 2020 bedraagt € 746.565 (zijnde € 
520.184 personeelskosten en € 226.381 overige kosten).

2. Het voorstel voor te leggen aan de commissie Samenleving om advies te geven aan 
de raad (A-stuk).  

BESLUIT RAAD 
De raad van de gemeente Heemstede;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 22 oktober 2019

besluit:

in te stemmen met het verlenen door het college van burgemeester en wethouders van een 
budgetsubsidie aan de Stichting Bibliotheek Zuid-Kennemerland voor de uitvoering van het 
bibliotheekwerk in Heemstede in de periode 1 januari 2020 t/m 31 december 2023. De 
voorlopige subsidie voor het jaar 2020 bedraagt € 746.565 (zijnde € 520.184 
personeelskosten en € 226.381 overige kosten).

De raad voornoemd, 28 november 2019

de griffier,  de burgemeester,
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AANLEIDING
De Stichting Bibliotheek Zuid-Kennemerland verzorgt het bibliotheekwerk (via 11 
vestigingen) in Haarlem, Heemstede, Bloemendaal, Hillegom en Zandvoort. De Stichting 
verzoekt uw college een budgetsubsidie beschikbaar te stellen voor de uitvoering van het 
bibliotheekwerk in Heemstede voor de periode 2020-2023.

MOTIVERING
In het verleden werd de uitvoering van het bibliotheekwerk in Heemstede gesubsidieerd via 
een budgetsubsidie1. Gedurende de transformatie van het pand Julianaplein 1 naar een 
multifunctionele accommodatie (PLEIN1) is echter om moverende redenen gekozen voor 
een jaarlijkse structurele subsidie aan de Stichting Bibliotheek Zuid-Kennemerland.

Sinds september 2018 zijn de bouwwerkzaamheden afgerond en zijn de verschillende 
huurders - o.a. de Bibliotheek Zuid-Kennemerland - in PLEIN1 getrokken. Nu de 
samenwerking en de afstemming tussen de partijen verder gestalte hebben gekregen stellen 
we voor om prestatieafspraken te maken voor een langere periode, zijnde 2020-2023. 

Prestatieafspraken 2020-2023
De stichting Bibliotheek Zuid-Kennemerland draagt bij aan het cultuurklimaat in de regio. De 
bibliotheek is een basisvoorziening voor burgers uit de deelnemende gemeenten. De 
prestatieafspraken 2020-2023 sluiten aan bij de kerntaken (conform de Bibliotheekwet) van 
de bibliotheek, zijnde:

 Kennis maken met kunst en cultuur
 Kennis en informatie ter beschikking stellen
 Mogelijkheden bieden tot ontwikkeling en educatie
 Zorgdragen voor leesbevordering
 Het organiseren van ontmoeting en debat 

De geformuleerde prestatieafspraken zijn onderverdeeld in een algemeen deel (dat op alle 
deelnemende gemeenten van de stichting van toepassing is) en een meer specifiek deel 
(bestaande uit nadere afspraken op gemeenteniveau). Genoemde prestatieafspraken zijn 
zowel ambtelijk als bestuurlijk met de Stichting Bibliotheek Zuid-Kennemerland besproken. 
Voor een nadere uitwerking van de prestatieafspraken wordt u verwezen naar de bijlage. 

Totale subsidie 2020
Gelet op het vorenstaande is de subsidie 2020 als volgt opgebouwd:

 Personele kosten € 520.184
 Overige kosten (collectie, huur, service kosten en kapitaalasten) € 226.381
 Totale subsidie 2020 € 746.565

FINANCIËN
Het door de stichting verzochte bedrag past binnen het in de gemeentelijke begroting 2020 
voor het bibliotheekwerk opgenomen budget. Tevens maakt de subsidiëring van de huur- en 
servicekosten PLEIN1 hier onderdeel van uit. Indexering van de personele- en overige 
kosten over het jaar 2021, 2022 en 2023 zal overeenkomen met de gehanteerde index in de 
begroting van het betreffende jaar.

1 Een budgetsubsidie is een meerjarige subsidie waarbij een instelling een bedrag krijgt verstrekt om een van te 
voren overeengekomen activiteitenpakket uit te voeren. Deze subsidie geeft enige zekerheid aan professionele 
instellingen die met personeelskosten te maken hebben. Kenmerk is dat vooraf afspraken worden gemaakt over 
prestatieafspraken/het activiteitenaanbod en dat het risico van het niet halen van deze afspraken bij de instelling 
ligt. Omgekeerd ligt ook het voordeel van de afspraken tegen minder kosten bij de instelling.  
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Voor wat betreft de SROI doelstelling kan nog worden opgemerkt dat de Stichting 
Bibliotheek Zuid-Kennemerland deze doelstelling elk jaar ruimschoots haalt.

PLANNING/UITVOERING
22 oktober 2019 collegebehandeling
12 november 2019 cie. Samenleving
28 november 2019 raad

PARTICIPATIE EN COMMUNICATIE
De samenwerking tussen de verschillende partijen binnen PLEIN1 wordt verder uitgebreid, 
er worden steeds meer verschillende activiteiten ontwikkeld en uitgevoerd. De 
Bibliotheek/PLEIN1 wordt steeds meer beschouwd als een ‘third place’, een laagdrempelige 
ontmoetingsplek waar inwoners graag komen.

De Stichting Bibliotheek Zuid-Kennemerland ontvangt na besluitvorming schriftelijk bericht 
van genomen besluit (conform bijgaande beschikking, kenmerk: 718171). 

BIJLAGEN
 Ingekomen, kenmerk: 718030, subsidieverzoek budgetsubsidie 2020-2023 

Stichting Bibliotheek Zuid-Kennemerland
 Bijlage, kenmerk: 718506, prestatieafspraken 2020-2023
 Uitgaand, kenmerk: 718171, subsidiebeschikking
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