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De budgetsubsidie voor 2021 voor Bibliotheek Huizen-Laren-Blahcum voorlopig vaststellen op € 939.055,Met de bibliotheek nadere afspraken maken over de te leveren prestaties in de periode 2021 - 2024 op
basis van het meerjarenbeleidsplan van de bibliotheek, de bezuiniging op de functie kunstuitleen per 1
januari 2021 en de uitvoering van de in de raad van 5 november aangenomen motie cultuureducatie.
Een subsidie voor 2021 voor het afschaffen van de jeugdcontributie toekennen van maximaal € 49.500,- en
op basis van een evaluatie in het derde kwartaal van 2021 de definitieve subsidie vaststellen.
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Toelichting:

Aanleiding
De budgetsubsidieperiode voor de bibliotheek Huizen-Laren-Blaricum en de Kunstuitleen Huizen loopt
van 2018 tot en met 2020. Bibliotheek HLB heeft bij ons een meerjarenbeleidsplan ingediend evenals
een begroting voor 2021. Voorgesteld wordt de subsidie voor 2021 voorlopig vast te stellen en in het
eerste kwartaal van 2021 nadere afspraken over de prestaties te maken voor de budgetperiode 2021
-2014.
Kaders
• Algemene Subsidieverordening 2019
• Programmabegroting 2021
• Motie cultuureducatie voor jongeren (M6, raadvergadering 5 november 2020)

Argumentatie
Subsidie 2021
Voor de nieuwe budgetperiode heeft de bibliotheek een meerjarenbeleidsplan ingediend. Op basis
van dit plan, de begroting van de bibliotheek en de beschikbare middelen voor het bibliotheekwerk
worden doorgaans voor een periode van 4 jaar afspraken gemaakt met de bibliotheek over de
prestaties en de subsidie.
Gezien de recente besluitvorming over de beëindiging van de subsidie op de Kunstuitleen en de in de
raad van 5 november aangenomen motie cultuureducatie voor jongeren kunnen nu nog geen
definitieve afspraken over de prestaties worden voorgelegd. In de motie cultuureducatie wordt
geconstateerd dat met de bezuiniging op de Kunstuitleen, de cultuureducatie die wordt verzorgd door
de Kunstuitleen wegvalt. In de motie wordt u opgedragen om:
1. in samenwerking met de bestaande en met nieuwe partners zoals de Atelierroute, de
muziekschool en eventuele anderen, te onderzoeken of de bibliotheek het voortouw kan nemen
in de cultuureducatie (inclusief kunsteducatie) voor alle jongeren, zowel van basisscholen als van
het voortgezet onderwijs;
2. over de uitkomsten van het onderzoek te rapporteren aan de commissie sociaal domein uiterlijk
in haar vergadering van maart 2021;

De uitkomsten van het onderzoek kunnen leiden tot aanpassing van de prestaties. Voorgesteld wordt
om nu een voorlopige subsidie 2021 toe te kennen en na afronding van het onderzoek naar
cultuureducatie, de definitieve prestatieafspraken te maken voor de budgetperiode 2021 - 2024.
Subsidie afschaffen jeugdcontributie
In het coalitieakkoord is opgenomen het afschaffen van de contributie voor jeugdigen. Daarvoor is een
budget beschikbaar van € 49.500.-. In de beschikking voor de bibliotheek voor 2020 is opgenomen
dat er in 2020 een evaluatiegesprek zou plaatsvinden over de aantallen jeugdleden die zijn bereikt in
2019 en 2020. Op basis daarvan zou de definitieve subsidie worden bepaald. Op dit moment is echter
geen reëel beeld te geven van het bereik van de doelgroep, vanwege de maatregelen rond Corona.
Voorgesteld wordt om in het derde kwartaal van 2021 de balans op te maken en de definitieve hoogte
van de subsidie over 2019 en 2020 te bepalen.
Alternatieven
Niet van toepassing

Financiën
De budgetsubsidie 2021 ad € 939.055,- en de subsidie 2021 voor het afschaffen van de
jeugdcontributie ad € 49.500,- komen ten laste van kostenplaats Subsidie Stichting Openbare
Bibliotheek (5101000).
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Communicatie
De bijgaande beschikking naar de bibliotheek versturen.
Uitvoering en evaluatie
Na uitvoering van het onderzoek cultuureducatie (eind eerste kwartaal 2021), definitieve
prestatieafspraken maken met de bibliotheek.
In het derde kwartaal van 2021 de balans op te maken over het bereik van de gratis abonnementen
voor jeugdigen en de definitieve hoogte van de subsidie over 2019 en 2020 bepalen.

Bijlagen
Berekening voorschot 2021
Begroting 2021
Beschikking 2021
Motie cultuureducatie voor jongeren

Maatschappelijk beleid
Ontwikkeling,
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