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Onderwerp:
Adviesnota over coronasteunverzoek Bibliotheek Midden-Brabant
Voorstel
1. Aan Bibliotheek Midden-Brabant een eenmalige subsidie met bijbehorende verplichtingen te
verlenen van € 17.277,00 en deze direct vast te stellen. Dit ter compensatie van de extra
kosten die deze organisatie in 2020 maakte door Covid-19;
2. Aan Bibliotheek Midden-Brabant een eenmalige subsidie met bijbehorende verplichtingen te
verlenen van € 14.550,00 ter compensatie van de verwachte extra kosten die deze organisatie
in 2021 maakt vanwege Covid-19.
Openbare besluitenlijst
Het college besloot om aan Bibliotheek Midden-Brabant twee eenmalige subsidies te verstrekken. Met
deze subsidies worden de incidentele kosten gedekt die deze organisatie in zowel 2020 als 2021
maakt als gevolg van Covid-19. Te denken valt aan extra personeelsinzet en extra uitgaven voor
huisvesting zodat voldaan wordt aan de RIVM-richtlijnen. Daarnaast is er ook sprake van
inkomstenderving door de sluiting van beide bibliotheekvestigingen in onze gemeente.
Inleiding
Bibliotheek Midden-Brabant (BMB) heeft op 27 januari 2021 een schriftelijk verzoek ingediend om in
aanmerking te komen voor financiële steun als gevolg van de uitbraak van Covid-19. Het
steunverzoek is gebaseerd op een gedeelte inkomstenderving en een gedeelte extra kosten die door
de RIVM-richtlijnen zijn gemaakt.
BMB voert het lokale bibliotheekwerk uit voor zes gemeenten in Midden-Brabant. Op basis van de
jaarrekening 2020 is de moederorganisatie overall gezien financieel gezond. Dit verschilt echter wel
als we nader inzoomen op de afzonderlijke deelbalansen die BMB hanteert voor de zes deelnemende
gemeenten. Met dit systeem wordt geborgd dat de betreffende gemeentelijke subsidie ook ten goede
komt aan het lokale bibliotheekwerk in die gemeente. Datzelfde geldt vanzelfsprekend ook voor de
kosten. BMB heeft daarnaast een algemene reserve van ongeveer € 1 miljoen groot (stand 31
december 2020). Deze gehele reserve is toebedeeld aan de hierboven genoemde zes deelbalansen.
Als het specifiek om onze gemeente gaat is de financiële situatie van BMB fragiel. Er was al sprake
van een negatief eigen vermogen van ongeveer € 5.000,00. Daarbovenop komt nu een negatief
exploitatieresultaat over 2020 van € 15.167,00. Dit resultaat is volledig te wijten aan extra kosten en
ook gederfde inkomsten als gevolg van Covid-19. Want als we dat buiten beschouwing laten, was er
afgelopen jaar juist een positief exploitatieresultaat van € 2.110,00. Dat betekent dat de structurele
subsidieverhoging die vanaf 2019 is ingezet en die als doel had om de beschikbaarheid van twee
vestigingen in onze gemeente te waarborgen, zijn vruchten afwerpt. Maar omdat BMB door het
negatieve eigen vermogen niet in staat is om tegenvallers op te vangen doet men nu een beroep op
de gemeente voor extra steun om de financiële gevolgen van Covid-19 te dekken.
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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 en 2.1 BMB heeft geen gebruik kunnen maken van landelijke steunregelingen.
Bibliotheek Midden-Brabant kan geen gebruik maken van landelijke steunregelingen, zoals de
tijdelijke noodmaatregel overbrugging werkgelegenheid (NOW), omdat bibliotheken niet aan de
daarvoor gestelde voorwaarden voldoen.
1.2 en 2.2 Het Rijk heeft extra middelen beschikbaar gesteld voor de lokale culturele infrastructuur.
In haar brief van 11 december 2020 maakt de minister van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap (OCW)
melding van het beschikbaar stellen van extra rijksmiddelen voor de lokale cultuur als gevolg van de
Covid-19 situatie. Strekking van deze rijksmiddelen is dat hiermee lokaal de culturele infrastructuur
(waaronder een bibliotheek) in stand kan worden gehouden. Hoe die ondersteuning er precies uit
komt te zien bepaalt een gemeente zelf aan de hand van de noden van de lokale culturele
infrastructuur.
1.3 en 2.3 Er wordt voldaan aan de lokale corona-richtlijn.
In onze corona-richtlijn hanteren we vier uitgangspunten om een coronasteunverzoek te toetsen:
1. Er is sprake van een concrete en onderbouwde vraag;
2. We steunen enkel organisaties die voor de crisis een gezonde exploitatie hadden en
levensvatbaar waren;
3. We nemen de eigen vermogenspositie van de aanvrager mee in onze overwegingen;
4. We bepalen de eventuele tegemoetkoming op basis van de financiële effecten die direct
toegerekend kunnen worden aan de coronacrisis en de toekomstbestendigheid van de
organisatie doorkruist.
Zoals eerder aangegeven is de financiële situatie van BMB-overall gezien goed maar lokaal is er
sprake van een negatief eigen vermogen. Strikt genomen voldoet het steunverzoek dan niet aan
uitgangspunt 2. Maar mede door onze beleidskeuzes in het verleden kon BMB al vele jaren geen
gezonde exploitatie realiseren.
1.4 en 2.4 Negatief eigen vermogen loopt verder op bij afwijzing steunverzoek.
Mochten we niet tegemoetkomen aan het steunverzoek van BMB dan loopt het negatieve eigen
vermogen op tot ongeveer € 20.000,00. De extra kosten over 2021 komen hier nog bij. Ook dit
kalenderjaar moeten we rekening houden met een negatieve impact op de bedrijfsvoering door Covid19. De bibliotheekvestigingen zijn namelijk dit kalenderjaar nog niet open geweest. Gezien de opgave
die we hebben in het sociaal domein met de daarbij behorende verbreding en versterking van het
voorliggend veld, waar ook de bibliotheek een (belangrijke) rol in kan spelen, is dit ongewenst.
Bovendien zet het opnieuw druk op de vraag of twee bibliotheekvestigingen in onze gemeente nog
wel houdbaar is, ondanks de afspraken daarover in het coalitieakkoord.
1.5 Eenmalige subsidie 2020 direct vaststellen.
Omdat BMB in het steunverzoek verantwoording aflegt over deze extra kosten en de gederfde
inkomsten kunnen we de eenmalige subsidie over 2020 direct vaststellen. Hiermee wordt voldaan aan
de bepalingen uit de Algemene subsidieverordening die bepaalt dat een subsidie vanaf
€ 5.000,00 altijd achteraf verantwoord moet worden.
2.5 Eenmalige subsidie 2021 laten verantwoorden bij de jaarrekening 2021
Ook dit kalenderjaar verwacht BMB een negatieve impact van Covid-19 op de bedrijfsvoering. Voor de
vestigingen in onze gemeente gaat men uit van een bedrag van € 14.550,00. Hierbij wordt ervan
uitgegaan dat de coronacrises per 1 september 2021 voorbij is. Mocht dit eerder zijn dan houden we
hier bij de vaststelling ervan rekening mee en dient BMB het teveel te ontvangen bedrag naar rato
terug te betalen. In de subsidiebeschikking nemen we hierover een passage op. Mochten de
vestigingen op 1 september a.s. nog niet open kunnen dan ontstaat er een nieuwe situatie. We gaan
dan opnieuw met BMB hierover in overleg.
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Kanttekeningen
n.v.t.

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 dit besluit via een subsidiebeschikking.

Bestuurlijk-juridische aspecten
Nee

Financiën
Beide eenmalige subsidies komen voorlopig ten laste van de post Openbaar Bibliotheekwerk (fcl
6510000, ecl 42110). Omdat de raad inmiddels financiële middelen beschikbaar stelde voor
stichtingen en verenigingen die als gevolg van Covid-19 in de problemen zijn geraakt, komen beide
subsidies ten laste van dit beschikbare budget. Voor 2020 is dit een bedrag van € 17.277,00. Voor dit
kalenderjaar gaat het voorlopig om € 14.550,00 en is gebaseerd op opening van de bibliotheken in
onze gemeente per 1 september a.s. Voor elke maand dat de bibliotheek eerder open mag ontstaat
een terugbetalingsregeling van telkens € 1.818,75 per maand.

Bijlagen
1. Begeleidend schrijven BMB-verzoek compensatie Corona (Corsa nr. 2021.09528);
2. Document effect Corona bibliotheken Loon op Zand (Corsa nr. 2021.09529);
3. Document exploitatie en eigen vermogen bibliotheekwerk Loon op Zand periode 2012 – 2020
incl. kerncijfers lokaal bibliotheekwerk (Corsa nr. 2021.09530);
4. Jaarrapport 2020 Bibliotheek Midden-Brabant (Corsa nr. 2021.09531);
5. Concept beschikking (Corsa nr. 2021.09588).
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