
   
   

Besluit van college B&W van Huizen 

   
   

Zaaknummer / 
Documentnummer Z.225300 / D.1331725 

Datum document 10 mei 2022 

Onderwerp Vaststelling subsidie bibliotheek HLB 2021 

Opsteller Breugelmans, Tamara 

Afdeling Afdeling Maatschappelijk beleid 

Portefeuillehouder M. Verbeek 

Vergadering van -Niet van toepassing 

Vertrouwelijkheid Openbaar 

Geheimhouding Nee 

Embargo t/m  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

Datum besluit 13 juni 2022 

 
 
Toelichting besluit 
   
   

Advies 1. De subsidie voor de bibliotheek HLB voor 2021 van €939.055 
vaststellen, ook al heeft de bibliotheek vanwege corona niet alle 
prestatieafspraken geheel behaald. 
2. Met terugwerkende kracht toestemming geven voor de HLB 
gezamenlijke bestemmingsreserves 'samenwerking en 
fusietraject' en frictiekosten', zoals vermeld in het jaarverslag 
2021.  

   
   

Gewijzigd besloten Niet van toepassing 

   
   

Aanleiding De bibliotheek heeft een verzoek ingediend voor de vaststelling 
van de subsidie over 2021. 

   
   

Kaders Algemene Subsidieverordening 2019 



   
   

Doel/beoogd effect De bibliotheek HLB in staat stellen haar activiteiten te ontplooien. 

   
   

Argumenten 1. Vanwege de coronamaatregelen is 2021 een moeilijk jaar 
geweest voor organisaties. Daarom wordt u gevraagd de 
subsidie voor de bibliotheek HLB vast te stellen, ook al hebben zij 
niet alle prestatieafspraken geheel behaald. Het grootste 
gedeelte van de prestatieafspraken zijn namelijk wel volledige 
behaald. De prestatieafspraken die niet helemaal compleet 
behaald zijn hebben betrekking op de fysieke dienstverlening van 
de bibliotheek. Dit was namelijk niet het hele jaar door fysiek 
mogelijk vanwege de volledige - en later in het jaar gedeeltelijke - 
sluiting van de bibliotheek naar aanleiding van de toen geldende 
coronamaatregelen. Zoals het voeren van de maatschappelijke 
spreekuren, het informatiepunt Digitale Overheid, thema-
ochtenden, lezingen en workshops, aanbod studie -en 
werkplekken etc. Daar waar mogelijk, zoals bij de 
maatschappelijke spreekuren, gingen deze ondersteunende 
activiteiten wel telefonisch/digitaal door. Aan het einde van 2021, 
toen Nederland weer in lockdown ging, werd de bibliotheek 
aangemerkt als essentiële dienstverlener en kon daardoor open 
blijven.  
 
2. Conform artikel 2.12 van de ASV dient u als college 
toestemming te geven voor het vormen van en wijzigen van de 
bestemming van een bestemmingsreserve. Hier was eerder geen 
toestemming voor gevraagd. Door hier mee in te stemmen, geeft 
u met terugwerkende kracht toestemming. Voor de 
bestemmingsreserves die specifiek betrekking hebben op de 
gemeente Huizen heeft de bibliotheek wel al eerder toestemming 
gevraagd.  

   
   

Kanttekeningen Niet van toepassing. 

   
   

Alternatieven De subsidie niet, of lager, vaststellen. Echter is corona de 
oorzaak voor het niet compleet behalen van de 
prestatieafspraken die betrekking hebben op de fysieke 
dienstverlening. Daar waar mogelijk heeft de bibliotheek haar 
best gedaan om die dienstverlening telefonisch, dan wel digitaal, 
aan te bieden.  

   
   

Financiën Er werd voor 2021 in totaal een bedrag ad € 939.055,- als 
voorschot op de subsidie beschikt. Hierop zijn de door de 
Bibliotheek te betalen voorlopige huur en servicekosten voor 
Graaf Wichman van maandelijks € 24.296,- ingehouden. De 
subsidie is ten laste gekomen van kostenplaats 5101000 - 
Subsidie Stichting Openbare Bibliotheek. 

   



   
Participatie Niet van toepassing. 

   
   

Communicatie Bijgaande vaststellingsbrief wordt verstuurd aan de bibliotheek 
HLB. 

   
   

Uitvoering en evaluatie Niet van toepassing. 

   
   

Geheimhouding Er is geen sprake van geheimhouding. 

   
   

Mede geadviseerd door Financiën: A. Rebel 

   
   

Bijlagen 1. Brief aan gemeente Huizen aanbieding jaarrekening 2021 en 
begroting 2023, verz 25 maart 2022 
2. Jaarverslag Bibliotheek Huizen-Laren-Blaricum 2021 
3. Jaarverslag Bibliotheek Huizen-Laren-Blaricum 2021 
cijferbijlage 
4. Definitieve jaarrekening bibliotheek Huizen-Laren-Blaricum 
2021 incl. controleverklaring 17 maart 2022 
5. Brief aan gemeente Huizen toestemming 
bestemmingsreserves bibliotheek HLB Jaarrekening 2021 verz 
14 april 2022 
6. Concept vaststellingsbrief subsidie bibliotheek HLB 2021 
7. Bijlage vaststellingsbrief Prestatieeisen 2021-2024  bibliotheek 
def 
 
  


