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Onderwerp: 
Adviesnota over subsidie 2021 Bibliotheek Midden-Brabant. 
 
Voorstel 

1. Aan Bibliotheek Midden-Brabant een jaarsubsidie voor 2021 met bijbehorende verplichtingen 
te verlenen van € 468.237,00 voor de uitvoering van het lokale bibliotheekwerk waaronder de 
exploitatie van twee vestigingen; 

2. De eerder vastgestelde en geactualiseerde prestatieafspraken integraal onderdeel uit laten 
maken van de jaarsubsidie 2021. 

 
Openbare besluitenlijst 
Het college besloot om aan Bibliotheek Midden-Brabant voor 2021 een jaarsubsidie te verlenen van  
€ 468.237,00. Deze jaarsubsidie is bestemd voor de uitvoering van het lokale bibliotheekwerk in de 
gemeente Loon op Zand. 
 
Inleiding  
Op 28 april 2020 diende Bibliotheek Midden-Brabant (BMB) haar subsidieaanvraag in voor 2021. In 
het coalitieakkoord Schouders eronder, samen vooruit is vermeld dat “We houden de bibliotheken in 
Kaatsheuvel en Loon op Zand open. Na realisatie van de nieuwe Wetering worden de 
exploitatiekosten van de bibliotheek in Loon op Zand lager. Tot die tijd houden we deze vestiging 
tegen zo beperkt mogelijke kosten open. Aanvullende projecten op het reguliere bibliotheekwerk 
zetten we alleen in als deze bijdragen aan de beleidsdoelen van de gemeente en hier financiële 
ruimte voor is”. 
 
Op 15 december 2020 besloot u om deze subsidieaanvraag vooralsnog aan te houden. Motivatie 
hiervoor was het proces over het regionale samenwerkingsconvenant. Dit convenant is namelijk 
ook van invloed op de besluitvorming over de subsidieverlening en de daarbij behorende 
actualisatie van de prestatieafspraken. Het leek er toen op dat dit proces spoedig kon worden 
afgerond. Naar nu blijkt duurt dit regionale proces langer dan eerder is ingeschat.  
 
Beoogd effect 
We willen dat onze inwoners gebruik kunnen blijven maken van de door de bibliotheek aangeboden 
producten en diensten in de kernen Kaatsheuvel en Loon op Zand, gekoppeld aan Het Klavier en De 
Wetering. Daarnaast willen we dat op termijn de bibliotheekfunctie zich verder ontwikkelt naar een 
belangrijke voorliggende voorziening die maatschappelijke (meer)waarde kan bieden op de terreinen 
onderwijs & educatie, samenwerking & verbinding en kunst & cultuur.  
 



Argumenten 
1.1 Nieuw regionaal samenwerkingsconvenant is nog niet gereed 
Het aanvankelijke plan was om al dit kalenderjaar nieuwe prestatieafspraken aan de subsidie te 
koppelen. Deze zouden dan gebaseerd zijn op het nieuwe convenant. Het eerste kwartaal van 
2021 is inmiddels voorbij en het nieuwe samenwerkingsconvenant moeten de zes deelnemende 
gemeenten accorderen. Vervolgens dient het nog ondertekend te worden. Verwachting is dat dit 
proces op z’n vroegst in mei is afgerond. 
 
1.2 Situatie Covid-19 
Daarnaast speelt ook de Covid-19 situatie een rol. De bibliotheken zijn dit kalenderjaar nog niet 
open geweest. Dit heeft een grote impact op de dienstverlening. Daarnaast had de bibliotheek 
ook afgelopen jaar te maken gehad met sluiting van haar vestigingen. De toen geldende 
prestatieafspraken zijn mede hierdoor niet gehaald.  
 
2.1 Subsidie verlenen met geactualiseerde prestatieafspraken. 
In 2017 zijn er met BMB prestatieafspraken gemaakt. Voor de huidige subsidieverlening zijn deze 
geactualiseerd en maken dan ook integraal onderdeel hiervan uit. De daarbij behorende 
prestatieafspraken baseren we op die van 2020 en het huidige convenant en zijn aangepast als 
gevolg van de Covid-19 situatie. Bij de behandeling van de subsidieaanvraag voor 2022 worden dan 
nieuwe prestatieafspraken gemaakt die in lijn zijn met het nieuwe samenwerkingsconvenant. Zo 
sluiten we ook aan bij de systematiek en het proces dat de zes andere gemeenten doorlopen. 
 
Kanttekeningen 
2.1 Covid-19 zorgt voor financiële tegenslag. 
Door de Covid-19 situatie heeft Bibliotheek Midden-Brabant extra kosten moeten maken om te kunnen 
voldoen aan de RIVM-richtlijnen. Daarnaast heeft de bibliotheek te maken gehad met gederfde 
inkomsten omdat de vestigingen een tijdje gesloten zijn geweest. BMB heeft hiervoor inmiddels een 
steunverzoek bij ons ingediend. Hierover volgt nog een apart voorstel nadat er duidelijkheid is over de 
jaarcijfers 2020 van BMB in onze gemeente.  
 
 

Afstemming met andere afdelingen/clusters: 
 
Ondernemingsraad: 
Adviesnota hoeft niet aan de ondernemingsraad te worden aangeboden. 
 

 
Personeel en organisatie consequenties: 
Nee 
 

 
I&A  
Nee 
 

 
Communicatie  
We informeren Bibliotheek Midden-Brabant schriftelijk over het besluit via een subsidiebeschikking 
met de daarbij behorende prestatieafspraken.  
 

 
Bestuurlijk-juridische aspecten 
Nee 
 

 
Financiën 
Aan BMB verlenen we in 2021 een subsidie van € 468.237,00. Dit is inclusief indexering en is gelijk 
aan uw besluit van 15 december 2020. Deze subsidie komt ten laste van de post Openbaar 
bibliotheekwerk (fcl 6510000, ecl 42110). In onderstaande tabel staat de ontwikkeling van deze 
subsidie vanaf 2018. Deze subsidie is exclusief projectsubsidies.  



 

 
 

 
Bijlagen 

1. Subsidieaanvraag BMB 2021 (Corsa nr. 2020.13043, 2020.13044 en 2020.13045); 
2. Conceptbeschikking verlening subsidie 2021 BMB incl. prestatieafspraken (Corsa nr. 

2020.31003). 

Subsidie 2018 2019 2020 2021

Totaal € 407.619,61 € 419.236,77 € 449.236,77 € 468.237,00
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