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Meerkosten
Bibliotheken Loon op Zand Realisatie Prognose t.o.v.

prognose

DERVING INKOMSTEN f f f

Inkomsten gebruikers
- Boetegelden -3.585 -3.118 -467
- Reserveringen -123 -126 3
- Internet -109 -68 -41

-3.817 -3.312 -505

Inkomsten specifieke dienstverlening
- Opbr.cursussen -1.292 -343 -949
- Opbr.prints digitale media -35 -75 40

-1.327 -418 -909

Derving inkomsten bibliotheken -5.144 -3.730 -1.414

EXTRA LASTEN CORONA

Huisvesting
- Huish.art.: desinfectiemiddelen Z handschoenen 808 863 -55
- Huish.art.: mond- en gelaatsmaskers 376 338 38
- Overig: hygienezuilen, preventieborden etc. 409 409 0
- Overig: schermen, bewegwijzering etc. 649 1.048 -399
- Overig: afzetlint, markeringstape e.a. materialen 151 154 -3

2.393 2.812 -419

Personeel
- extra inzet deurbeleid invalpoule 1.452 1.452 0
- extra inzet deurbeleid eigen pers 3.352 530 2.822
- BMB personeel proj.1,5m bieb 1.776 1.790 -14
- pers.kst coordinatie afhaalbieb 81 82 -1

6.661 3.854 2.807

Automatisering
- Materialen automatisering 113 113 0

Collectie
- Overig: papieren tassen, snapwraps, hesjes etc.
- Overig: huur bakken opslag boeken in quarantaine

Totaal meerkosten bibliotheken
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12.133 9.252 2.881

-17.277 -12.982 -4.295Impact Corona Bibliotheken



De Bibliotheek Midden-Brabant is het afgelopen jaar hard getroffen door de impact van de vele 

coronamaatregelen die door het kabinet, RIVM en de veiligheidsregio zijn aangekondigd. De coronacrisis is ook 

in het voorjaar 2021 nog altijd niet voorbij. De impact op de lange duur is nog onbekend. Bibliotheek Midden- 
Brabant heeft geen gebruik gemaakt van de tijdelijke noodmaatregel overbrugging werkgelegenheid (NOW) 

omdat we niet aan de voorwaarden hiervoor voldoen. Er is sprake van omzetverlies voor heel BMB. In de loop 

van 2020 zijn prognoses gemaakt van het negatieve effect per gemeente. Op basis hiervan heeft de bibliotheek 

voor de regiogemeenten verzoeken ingediend om in aanmerking te komen voor de corona compensatieregeling 
van de rijksoverheid.

De totale inkomstenderving en kosten voor 2020 komen uit op een negatief effect van f 17.277 in plaats van de 

eerder geprognotiseerde f 12.982, waarvoor eerder een verzoek is ingediend. In bovenstaand overzicht zijn de 
gederfde inkomsten en extra gemaakte kosten voor corona over 2020 nader gespecificeerd. Het ingediend 

verzoek is inzichtelijk in de tweede kolom “Prognose”; de eerste kolom geeft de geactualiseerde cijfers over heel 

2020. De afwijking van de realisatie ten opzichte van de prognose is ontstaan doordat in het vierde kwartaal extra 

inzet van personeel noodzakelijk is gebleken voor deurbeleid tijdens de zelfbedieningsuren van het Klavier. Voor 

de bibliotheken Loon op Zand is de compensatie door de gemeente nog niet toegekend.

Prognose 2021

Voor het jaar 2021 prognotiseren we de negatieve impact van Corona op een bedrag van f 14.550,- over de 

maanden januari tm augustus, wat een gemiddeld negatief maandresultaat van f 1.818,75 zou betekenen.

We gaan er hierbij van uit dat de coronacrises per 1 september 2021 voorbij zal zijn.

Voor het ingeschatte bedrag baseren we ons op het negatieve effect van 2020 van f 17.277,- wat ontstaan is 
vanaf de eerste gedwongen sluiting van bibliotheken per half maart 2020, dus over de periode van 9,5 maanden. 

Omgerekend naar 8 maanden in 2021 betekent dit: f 17.277 x 8 I 9,5 = afgerond f 14.550,- over de periode tot 

en met augustus 2021; een gemiddeld negatief maandresultaat van f 1.818,75.


