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Subsidieverlening 2021  

Anton Pieckplein 1 5171 CV Kaatsheuvel telefoon 0416-289111 IBAN NL95 BNGH 028.50.05.111  

Postbus 7 5170 AA Kaatsheuvel telefax 088-1188623 E-mail: info@loonopzand.nl 

 

 

Geachte mevrouw Frenk, 

 

Op 28 april 2020 heeft u een subsidieaanvraag ingediend voor het bibliotheekwerk in de gemeente 

Loon op Zand voor de periode 2021 - 2024. Hierover kunnen wij u het volgende meedelen. 

 

Besluit 

Het college besloot op 15 december 2020 om uw subsidieaanvraag vooralsnog aan te houden. 

Motivatie hiervoor was het proces met betrekking tot 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. Het eerste kwartaal van 

2021 is inmiddels voorbij en het nieuwe samenwerkingsconvenant moet nog bestuurlijk 

geaccordeerd worden door de zes deelnemende gemeenten. Vervolgens dient het nog ondertekend 

te worden. Verwachting is dat dit proces op z’n vroegst in mei is afgerond. 

 

In overleg met u is daarom besloten om nu alsnog tot subsidieverlening voor 2021 over te gaan. De 

daarbij behorende prestatieafspraken baseren we op die van 2020 en op het nog geldende 

samenwerkingsconvenant. Bij de behandeling van uw subsidieaanvraag voor 2022 worden dan 

nieuwe prestatieafspraken gemaakt die in lijn zijn met het nieuwe convenant. Zo sluiten we ook aan 

bij de systematiek en het proces wat in de andere zes gemeenten wordt doorlopen.  

 

Concreet betekent dit dat aan u voor 2021 een jaarsubsidie wordt verleend van € 468.237,00. Dit 

bedrag is gelijk aan het collegebesluit van 15 december 2020. Met deze subsidie dient u uitvoering 

te geven aan het lokale bibliotheekwerk, waaronder de exploitatie van twee vestigingen in de 

gemeente Loon op Zand. De subsidies voor cultuureducatie op de basisscholen, de voor- en 

vroegschoolse educatie, cultuureducatie op de basisscholen en de culturele marktplaats CLIP 

maken geen onderdeel uit van dit besluit. 
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Motivatie 

De reden om aan u deze jaarsubsidie te verstrekken ligt in het feit dat onze inwoners gebruik 

kunnen blijven maken van de door u aangeboden producten en diensten in de kernen Kaatsheuvel 

en Loon op Zand, gekoppeld aan Het Klavier respectievelijk 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. 

 

Subsidieverplichtingen  

Aan de te verlenen subsidie zijn de volgende verplichtingen verbonden:  

 

1. De prestatieafspraken die in 2017 door het college zijn vastgesteld zijn opnieuw 

geactualiseerd, maken integraal onderdeel uit van dit besluit en zijn als bijlage bij deze 

beschikking gevoegd. Hierbij is rekening gehouden met de Covid-19 situatie. Als bij de 

beoordeling van de jaarstukken 2021 wordt aangetoond dat u aan de jaarlijkse 

prestatieafspraken heeft voldaan, dan wordt de desbetreffende jaarsubsidie definitief 

vastgesteld. Deze prestatieafspraken zijn ook de leidraad voor de jaarlijkse verantwoording. 

Mochten deze prestaties niet zijn behaald dan dient u te motiveren wat de oorzaak daarvan 

is. Bovendien dient u aan te geven welke veranderingen u gaat doorvoeren om in de 

daaropvolgende jaren hieraan wel te kunnen voldoen.  

 

2. Op deze subsidieverlening is de Algemene subsidieverordening gemeente Loon op Zand 

2019, 1e herziening van toepassing. Deze is terug te vinden op onze website 

www.loonopzand.nl/subsidie. Wij wijzen u vooral op de artikelen 11 en 12 van deze 

verordening. Daarin staan algemene en een aantal bijzondere verplichtingen vermeld waar 

u zich als subsidieontvanger altijd aan moet houden. 

 

3. U dient mee te werken aan de uitvoering van het gemeentelijke minimabeleid (waaronder 

acceptatie van de ‘Samen-Loont-Pas’). 
 

4. Eventuele jaarlijkse tekorten in de exploitatie komen in principe voor rekening van uw 

organisatie. 

 

5. Omdat er sprake is van een subsidie van meer dan € 5.000,00 dient u deze jaarlijks te 
verantwoorden door middel van een inhoudelijk en financieel jaarverslag (zie hiervoor de 

artikelen 14 en 16 van de bij punt 2 genoemde verordening).  Het aanvraagformulier 

vaststelling subsidie vindt u via bovengenoemde website onder de kop 

aanvraagformulieren. De jaarstukken van het voorafgaande jaar dient u uiterlijk op 1 mei 

van het daaropvolgende jaar aan ons te overleggen. Een niet tijdige verantwoording kan 

gevolgen hebben voor de vaststelling van uw jaarsubsidie.  

 

Overige punten 

 Voor de indexatie gaan we uit van de cijfers die het Centraal Planbureau jaarlijks bekend maakt 

via het Centraal Economisch Plan. De cijfers van maart zijn daarbij het uitgangspunt. Voor de 

indexeringssystematiek sluiten we aan wat op pagina 10 van het samenwerkingsconvenant 

Optimale samenwerking in de regio, De bibliotheek van de toekomst samen vormgeven staat 

vermeld.  

http://www.loonopzand.nl/subsidie
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 Deze subsidieafspraken gelden tot en met 31 december 2021. Wilt u daarna wederom in 

aanmerking komen voor subsidie, dan dient u hiervoor een subsidieaanvraag in die uiterlijk 

1 mei a.s. bij ons binnen moet zijn. Het aanvraagformulier is te downloaden via 

www.loonopzand.nl/subsidie.  

 

 Zijn er wijzigingen in uw organisatie in relatie tot de subsidie? Bijvoorbeeld als het gaat om 

contactpersonen, het banknummer of anderszins. Of zijn er andere aanvullingen? Geef het 

dan aan ons door. Bij voorkeur via e-mail (info@loonopzand.nl). Vermeld altijd de naam van 

uw organisatie en de te wijzigen gegevens.  

 

Wijze van betaling  

De jaarsubsidie 2021 van € 468.237,00 wordt in maandelijkse termijnen van € 39.019,75 aan u 
overgemaakt op het bij ons bekende IBAN-nummer NL94 RABO 0185 2376 14 ten name van 

Bibliotheek Midden-Brabant onder vermelding van maandelijkse termijnbetaling subsidie 2021 

(6510000/42110). 

 

Nadere informatie 

Heeft u vragen of opmerkingen over dit besluit? Neem dan contact op met Mark van den Boogaard, 

beleidsadviseur van de afdeling Sociaal Domein. Hij is op werkdagen te bereiken op nummer 0416 - 

289 111. Mocht u desondanks bezwaar willen maken tegen dit besluit, dan kunt u in bijgaand 

informatieblad lezen wat de mogelijkheden zijn en waar u op moet letten. Wilt u bij eventuele 

vervolg correspondentie over deze zaak steeds het zaaknummer C20-000030 vermelden? 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Het college van burgemeester en wethouders, 

namens het college, 

het hoofd van de afdeling Sociaal Domein 

 

 

 

L. van Zuilen 

 

 

 

Bijlage: 

Prestatieafspraken subsidie 2021

http://www.loonopzand.nl/subsidie
mailto:info@loonopzand.nl
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Bezwaarschrift 

Als u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u daar kosteloos bezwaar tegen maken. U schrijft 

dan een bezwaarschrift en stuurt dit naar: 

  

Het college van burgemeester en wethouders van Loon op Zand 

Postbus 7 

5170 AA  Kaatsheuvel 

  

Dit bezwaar dient binnen zes weken na de datum van de verzending van dit besluit door ons te zijn 

ontvangen. Het bezwaarschrift moet ten minste het volgende bevatten:  

-          uw naam en adres; 

-          de dagtekening; 

-          de omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt; 

-          de gronden waarop u bezwaar maakt; 

-          de ondertekening. 

Graag een kopie van het besluit waartegen u bezwaar maakt meezenden.  

  

Voorlopige voorziening 

Tegelijkertijd met uw bezwaarschrift kunt u de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-

West-Brabant, postbus 90006, 4800 PA Breda, verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. U 

dient er rekening mee te houden dat aan het aanvragen van voorlopige voorzieningen kosten 

verbonden zijn. Voor meer informatie hierover verwijzen wij u naar de rechtbank Zeeland-West-

Brabant te Breda. 

  

Voor meer informatie over griffierechten kunt u op internet bij de volgende website terecht:  

http://www.rechtspraak.nl 

  

Op de site van de gemeente treft u meer informatie aan over het indienen van bezwaar of beroep. 

www.loonopzand.nl 

http://www.rechtspraak.nl/
http://www.loonopzand.nl/
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Bijlage 

Prestatieafspraken subsidie 2021 Gemeente Loon op Zand – Bibliotheek 

Midden-Brabant 

 

De Bibliotheek Midden-Brabant geeft in de beleidsperiode 2020-2023 invulling aan de Bibliotheek 

Nieuwe Stijl. Daar hoort ook bij dat de Bibliotheek Midden-Brabant met de gemeenten 

prestatieafspraken maakt die recht doen aan enerzijds het gemeentelijk beleid over het 

bibliotheekwerk en anderzijds aan de maatschappelijke waarden (vier gebieden van outcome). 

Daarnaast moeten de prestatieafspraken passen binnen de vijf functies van de bibliotheekwet en 

binnen de kaders zoals vastgelegd in het samenwerkingsconvenant tussen de bibliotheek en de 

gemeenten.  

 

De Bibliotheek gaat voor een Midden-Brabant… 

 Waar inwoners zelfredzaam zijn 

 Waar ieders talent de kans krijgt 

 Waar mensen met elkaar verbonden zijn 

 Waar het prettig wonen en werken is 

In onderstaande tabel staan de prestatieafspraken ingedeeld naar de functies uit de bibliotheekwet. 

Met kleuren wordt de relatie met de vier maatschappelijke (meer)waarden aangegeven.  

 

 

Functies van de 

bibliotheek (wet) 

Product / dienst / activiteit Productie-eenheid / prestatie- 

indicator 

Aantallen c.q. 

normering 

Ter beschikking 

stellen van kennis 

& Informatie 

 

De bibliotheek geeft vrije 

toegang tot informatie voor 

iedere burger.  

Aantal leden.  

 

Aantal uitleningen. 

 

Aantal uitleningen van 

jeugdmaterialen.  

 

Aantal bibliotheekvestigingen in 

de gemeente Loon op Zand. 

 

Het aantal service(bemande)-

uren in de bibliotheken in de 

gemeente Loon op Zand.  

 

 

 

Digitale contactmomenten 

Bibliotheek Midden Brabant 

(o.a. websitebezoekers).  

 

3.600 

 

118.000 p/j 

 

60.000 p/j 

 

 

2 

 

 

Klavier: 20 uur 

per week  

De Wetering: 

10 uur per 

week* 

 

2.000.000 p/j 
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Functies van de 

bibliotheek (wet) 

Product / dienst / activiteit Productie-eenheid / prestatie-

indicator 

Aantallen c.q. 

normering 

Bieden van 

mogelijkheden 

voor ontwikkeling 

en Educatie 

 

De bibliotheek stelt in nauwe 

afstemming met haar 

educatieve partners (0-18 

jaar) een programma op maat 

samen, gericht op 

taalontwikkeling, 

leesbevordering en 

mediawijsheid.  

 

 

 

Educatieve partners maken 

gebruik van het vakmanschap 

(leesconsulenten / 

mediacoaches) van de 

bibliotheek en nemen 

producten en/of diensten af.  

 

Er zijn in de gemeente Loon op 

Zand 21 instellingen (PO, KDO, 

KDV, BSO en 

peuterarrangement). 

 

Door middel van aantal 

activiteiten wordt doelgroep 

laaggeletterden in contact 

gebracht met collectie en 

(digitale) media om de 

zelfredzaamheid onder 

laaggeletterden te bevorderen. 

 

50% van de 

instellingen 

nemen 

producten en/of 

diensten af bij 

de bibliotheek.  

 

 

 

 

 

 

Er worden 

jaarlijks 2 

activiteiten 

aangeboden en 

uitgevoerd. 

Bevorderen van 

het lezen en het 

laten kennismaken 

met literatuur 

 

De bibliotheek stimuleert 

talentontwikkeling i.h.k.v. 

lezen, schrijven en literatuur. 

 

Activiteiten/ programmering ter 

stimulering talentontwikkeling, 

leesbevordering en 

kennismaken met literatuur. 

Er worden 

jaarlijks 8 

activiteiten 

aangeboden en 

uitgevoerd. 

  

* Het aantal service-uren in de Wetering is gebaseerd op de toekomstige situatie 


