
FORMAT OVERDRACHTSDOSSIERS

Onderwerp:  
Bibliotheek; subsidie en huisvesting.

Doelstelling:
1. Uitvoering van het besluit van het college van B&W betreffende de een 

gefaseerde bezuiniging op de subsidie van de Bibliotheek AanZet van € 
90.000,- (in drie jaren). De fasering van deze bezuinigingsmaatregel verloopt 
als volgt: € 25.000,- in 2022, € 60.000,- in 2023 en € 90.000,- in 2024.

2. Huisvesting van de Bibliotheek AanZet in het gemeentehuis met als 
streefdatum: Q3 van 2022
 

Inhoud:
- De Bibliotheek AanZet ontvangt in 2021 een subsidie van € 561.290,-.
- Op 15 maart 2021 is de Bibliotheek in kennis gesteld van het voorgenomen 

besluit van het college van B&W om gefaseerd over een periode van 4 jaar 
€200.000,- te bezuinigen op de subsidie van de Bibliotheek. De Bibliotheek is 
over dit besluit gehoord.

- Op 20 mei 2021 is de bibliotheek in kennis gesteld van het definitieve besluit 
van het college van B&W. Dit behelsde een bezuiniging van € 130.000,- over 
een periode van 4 jaar. Hierbij zou € 90.000,- gerealiseerd moeten worden door 
huisvesting in het gemeentehuis en € 40.000,- door een bezuiniging op de 
dienstverlening.

- Op 29 juni 2021 heeft de Bibliotheek een bezwaarschrift ingediend tegen dit 
besluit.

- Tijdens de raadsvergadering van 8 juli 2021 is bij de behandeling van de 
kaderbrief een motie aangenomen, waarbij de gemeenteraad het college van 
B&W verzocht heeft de bezuiniging van € 40.000,- op de dienstverlening te 
laten vervallen.

- Hangende de uitvoering van de motie is behandeling van het bezwaarschrift 
door de bezwaarschriftencommissie aangehouden.

- Op 7 september 2021 heeft het college van B&W besloten de motie van 8 juli 
2021 op te volgen en de bezuiniging op de dienstverlening van € 40.000,- te 
laten vervallen. Tevens is besloten om wel een bezuiniging van € 90.000,- 
gefaseerd over 3 jaren op de huisvesting van de Bibliotheek te realiseren.

- Naar aanleiding van het besluit van 7 september 2021 heeft de Bibliotheek het 
bezwaarschrift  tegen het besluit van 20 mei 2021 ingetrokken.

- De Bibliotheek ontvangt in 2022 een subsidie van € 536.290,-.

Team voor behandeling dossier:
Bestuurlijk opdrachtgever: Kees de Ruijter
Ambtelijk opdrachtgever: Peter Naeije
Ambtelijk opdrachtnemer: Melle van Dijk in samenwerking met Eric Monster

Planning / actietermijn:
RIB: december 2022
Datum commissie: 7 februari 2022
Datum raadsvergadering: 24 februari 2022 (kredietaanvraag)



Randvoorwaarden:
Vooral personele inzet van gemeente en bibliotheek en daarnaast beschikbaarheid van 
aannemer(s) om de verbouwing uit te voeren.

Regio relatie:
Bibliotheek AanZet heeft in meerdere gemeenten in de regio een vestiging.

Betrokken teams:
 MO vanuit de inhoudelijke verantwoordelijkheid (afspraken via subsidie aan de 

bibliotheek). 
 GROV m.b.t. planvorming, verbouwing en huurcontract
 DV&Fac m.b.t. dienstverleningsconcept en de serviceafspraken
 BB m.b.t. relatie werkconcept gemeente 

Relevante financiële informatie:
Er wordt nu aan een voorstel gewerkt om het voorlopig ontwerp en kostenraming te 
vertalen in een benodigd krediet. Afspraken over kostenverdeling gemeente en  
moeten nog worden gemaakt, o.a. over de inzet van voorzieningen voor dit project 
door Bibliotheek AanZet.
Er bestaat een relatie met ombuiging nr. 65. Met deze ombuiging is de huuropbrengst 
voor de gemeente bepaald op 40.000 netto (vanaf 2023).

Risico's of mogelijke risico's:
Risico kan ontstaan als de raad niet instemt met het kredietvoorstel en/of 
besluitvorming aan de kant van de bibliotheek stagneert. Hiermee komt invulling 
bezuiniging op losse schroeven te staan. 
Risico is ook dat de kosten hoger zijn dan verwacht met als gevolg dat er een hogere 
huur aan bibliotheek doorberekend moet worden. 
Aanbesteding kan mislukken (geen aannemer) of verbouwing kan pas later 
plaatsvinden, zodat planning niet wordt gehaald.
De gemeente is eigenaar is van het gebouw aan de Veerweg 135; het is aan de 
gemeente om een andere huurder/koper te vinden.


