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Subsidiëring vanaf 2019 Stichting Openbare Bibliotheekvoorzieningen Langedijk fSOBL)

Gevraagde beslissing(en)
1.
2.
3.

In te stemmen met de prestatiesubsidieovereenkomst 2019 met de SOBL en ter kennisname aan
de raad voor te leggen:
De uitvoering van de prestatiesubsidieovereenkomst 2019 met de SOBL voor structureel €
42.025 mee te nemen in de integrale afweging met betrekking tot nieuw beleid:
Het structurele budget van € 42.025 voor de uitvoering van de prestatiesubsidieovereenkomst
met de SOBL, indien akkoord, te verwerken in de le begrotingswijziging 2019.
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Kanttekeningen
1. Indien onvoldoende financiële middelen voor het bibliotheekwerk beschikbaar zijn, komen de
verplichte uitvoeringstaken en de noodzakelijke certificering onder druk te staan.
Communicatie
De SOBL wordt over het collegebesluit en het latere raadsbesluit geinformeerd.
Participatie (Interactief werken)
Over de inhoud van de prestatiesubstdieovereenkomst 2019 is overlegd met de SOBL.
Juridisch
De prestatiesubsidieovereenkomst 2019 wordt gekoppeld aan een beschikking budgetsubsidie,
Financiën
Voorgesteld wordt het onder Gevraagde beslissingen onder punt 2. vermelde bedrag mee te nemen in
de integrale afweging met betrekking tot nieuw beleid. Na accordering door de raad wordt het budget
van €42.025 voor de uitvoering van de prestatiesubsidieovereenkomst 2019 met de SOBL structureel
verwerkt in de le begrotingswijziging 2019. Het bedrag ad €42.025 is samengesteld uit€ 24.500 voor
een vrijwilligerscoördinator en € 17.525 voor het atdekken van het begrotingstekort van de SOBL in
2019.
Vervolgstappen
Na een besluit van de raad over het voorstel een aanvullend budget voor de SOBL beschikbaar te
stellen wordt dit verwerkt in een subsidiebeschikking (budgetsubsidie).
Bijlagen die onderdeel uitmaken van het besluit
1. Prestatiesubsidieovereenkomst bibliotheekwerk 2019
Deel 1: Beschrijvend gedeelte vijf kernfuncties bibliotheekwerk
Deel 2: Uitwerking resultaatgebieden in concrete resultaten
Bijlagen ter informatie
1. Aanvraag budgetsubsidie 2019 SOBL
2. Verkorte weergave prestaties/activiteiten in concept-prestatiesubsidieovereenkomst
bibliotheekwerk 2019
3. Overzicht extra door bibliotheek uitgevoerde activiteiten en bijbehorende bedragen

verenigingen/organisaties in onze gemeente. In een afzonderlijk collegevoorstel wordt ingegaan op het
onderbrengen van deze activiteiten bij de bibliotheek en de verwerking in de prestatiesubsidieovereenkomst. Voor
genoemde taken heeft de raad structurele financiële middelen beschikbaar gesteld.

Collegevoorstel

-

3

-

