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1. Bibliotheek HLB opdracht geven voor het uitvoeren van het voorstel voor cultuureducatie voor jongeren in 
2021 en hiervoor een subsidie te verlenen van €6.000,-.
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Maatschappelijk beleid
Ontwikkeling,

Op 8 februari heeft u ingestemd met de memo “Uitvoering motie cultuureducatie” voor de commissie 
sociaal domein, zie bijlage. De memo is besproken in de commissie sociaal domein van 2 maart en is 
positief ontvangen. Zoals gesteld in deze memo wordt hierbij het definitieve voorstel voor de 
verstrekking van de opdracht aan bibliotheek HLB aan u voorgelegd. Voor de verdere toelichting 
verwijs ik u naar het eerder genomen collegebesluit.

Financiën
Conform collegebesluit over de uitvoering van de motie de gevraagde jaarlijkse bijdrage van €6.000 
voor 2021 t/m 2023 te dekken uit:

• De vrijgevallen subsidie voor COV Excelsior van €2.600 per jaar.
• De niet bestede middelen in 2020 voor uitvoering van het actiepunt cultuur en jongeren 

(cultuurnota): € 10.000 verdeeld over 3 jaar.

Uitvoering en evaluatie
In de beschikking staat vermeld dat de bibliotheek:

• de evaluatie en verantwoording van de activiteiten mee kan nemen in hun jaarstukken;
• voor 1 november 2021 en 1 november 2022 hun aanvraag voor subsidie (inclusief 

programma) voor het jaar erop instuurt.

Bijlagen
• Collegebesluit motie cultuureducatie
• Beschikking bibliotheek HLB


