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ONDERWERP
Kennisnemen van de jaarstukken 2612 van Bibliocenter.
ADVIES
Kennisnemen van de jaarstukken 2012 van Bibliocenter en het definitief subsidie 2012
vaststellen op C 1.176.212,00.
TOELICHTING
Relatie met vorin voorstel :
N.v.t.
Alqemeen:
De Raad van Toezicht van de Stichting Bibliocenter heeft de jaarstukken 2012
aangeboden. De jaarrekening 2012 is voorzien van een goedkeurende controleverklaring
en Iigt, evenals het jaarverslag 2012, op de gebruikelijke wijze voor u ter inzage. Sinds 1
juli 2008 zijn de openbare bibliotheken van Weert, Nederweeo, Leudal en Maasgouw
gefuseerd en vormen ze de organisatie ''Bibliocenter''.
Het jaarverslag geeft een duidelijk overzicht van de activiteiten die in het jaar 2012
hebben plaatsgevonden. Er wordt een uitgebreide beschrijving gegeven van de activiteiten
die zijn ontplooid in het kader van de kernfuncties van het bibliotheekwerk. Daarbij werd
de nadruk gelegd op de drie kernfuncties ï'Iezen, Ieren, informeren''. In de gemeente
Weert werden m|er activiteiten ontplooid passend bij de functies â*ontmoeting en debat''
en ''kunt en cultuur''. De ontwikkeling van de organisatie en haar mensen wordt uitgebreid
toegelicht. Tot slot is een uitgebreid statistisch overzicht toegevoegd. Daaruit blijkt dat er
goede resultaten zijn behaald in het jaar 2012. Op kwaliteitsniveau boekte Bibliocenter
een uitstekend reùultaat: bij de audit voor ce|ificering werd een bijna perfecte score
be h a a I d va n 9 9 % .
Weert, Commissie Welzijn S B W W W W
11 a . van 11 juni 2013
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In het 'Beleidskader Bibliotheekwerk 2011-2014'' dat door de gemeenteraad van Weert
op 20 april 2011 is vastgesteld, worden de randvoo|aarden en uitgangspunten voor het
beleid in betre|ende periode aangegeven. Dit Beleidskader Iigt op de gebruikelijke wijze
voor u ter inzage.
In het beleidskader staan onder meer de volgende aanvullende financiële uitgangspunten
O pg e n O m e n :
. k'
- De financiering van de backo|ice gebeurt door de gezamenlijke gemeenten; 'r
- De huisvestingskosten van de backoffice worden tussen de gemeenten gezamenlijk
verdeeld;
- De fipanciering van de fronto|ice, zowel wat betreft het personeel als huisvesting,
is ter verantwoording van de desbetre|ende gemeente.
Na de opstaofase van vier jaar moet de''ideale situatie'' bereikt zijn, waarin elke gemeente
zijn eigen kosten dekt. Dit betekent dat de individuele gemeenten vanaf 2013 de volledige
verantwoordelijkheid voor de kosten van de eigen gemeente dienen te nemen. In de
gemeenten Leudal, Nederweert en Maasgouw is een aantal bibliotheken verkleind en
verhuisd. Enkele zijn omgevormd tot onbemande sewicepunten of bibliotheken op school.
Ook werd een traject opgestart om het aantal Re's te verminderen. Déze
kostenbesparende maatregelen waren noodzakelijk om de begroting 2013 sluitend te
k ijgen.
r
Het boekjaar 2012 van Bibliocenter sluit met een négâtief exploitatiesaldo van C 9.772,00.
Het aandeel van de gemeente Weert is een positief resultaat van f 28.692,00. Hiervan
wordt C 28.000,00 gestort in de herinrichtingsresewe Weert; C 692,00 wordt aan de
algemene reserve Weert toegevoegd. In het financieel jaarverslag worden, waar nodig, de
afzonderlijke posten toegelicht.
Er zijn enkele opvallende posten. De gemeentelijke subsidies zijn Iager dan in 2011 als
gevolg van de bezuinigingen. De reiskosien woon-werkverkeer zijn hoger dan begroot
doordat het personeel meerdere werkplekken heeft gekregen. De sociale Iasten en
pensioenpremies zijn fors gestegen. De kosten van publiciteit en voorlichting zijn fors
gedaald. Ook de administratiekosten zijn flink gedaald. De kosten van transport doot
derden zijn daarentegen flink gestegen. Ten gevolge van een uitspraak van de Hoge Raad
hoeven over verlengingen geen Ieenrechten betaald te worden. De voorziening ad
C 120.000,00, die Bibliocenter had gevormd Iopende de procedure, valt in 2012 vrij. De
helft hiervan wordt toegevoegd aan de voorziening personeel. Deze voorziening dient ter
dekking van de kosten van de aanpassing van de organisatie in 2012 en wordt in 2012 en
2013 aangewend. De andere helft wordt toegevoegd aan de reserve toekomstig beleid.
S|menvattend stellen wij u voor de jaarstukken 2012 voor kennisgeving aan te nemen en
het definitief subsidie 2012 vast te àtellen op f 1.176.212,00.
Arnumenten :
Uit het jaarverslag blijkt dat Bibliocenter voldoet aan de voorwaarden die, conform de
subsidieverordening, worden gesteld aan de professionele inktellingen. Het subsidie 2012
kan dus definitief worden vastgesteld.
Ka nttekeni nnen :
N.v.t.
JURIDISCHE GEVOLGEN
(o.ak FATALE TERMIJNEN/HANDHAVING)
N . v .t .
FINANCIKLE EN PERSONELE GEVOLGEN
Het definitief subsidie 2012 ad C 1.176.212,00 komt overeen met de uitbetaalde
subsidievoorschotten. Er zijn dus geen financiële gevolgen.
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Er zijn geen personele gevolgen.
COMMUNICATIE/PARTICIPATIE
Voor wie is dit advies van belann?:
4. Overigen (bijv. afzender/aanvrager)
Nadere specincatiq.' Directie Bibliocenter.
k'
h
Geadviseerd wordt de volnende communicatie-instrumenten te nebruiken:
4. TI LS-I ijst
4. Brief
Geadviseerd wordt de volnende na|icioatie-instrumenten te nebrpiken:
4. N iet va n toepassing '
OVERLEG GEVOERD MET
Intern :
W. Truyen (OCSW)
Exte rn :
Directie Bibliocenter.
BIJLAGEN
Onenbaar:
Niet van toepassing
Niet-onenbaar:
Niet van toepassing
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Bibliocenter
Wilhelminasingel 250
6001 GV WEERT
Weert,
2 2 MEI 2|13
Onderwerp
Ons kenmerk
definitief subsidie 2012
056448
Geachte mevrouw Vogelaar,
Wij hebben uw jaarstukken 2012 ontvangen. Deze hebben wij in de collegevergadering
van 14 mei 2013 voor kennisgevihg aangenomen.
Wij hebben het definitief subsidie 2012 vastgesteld op f 1.176.212,00. Dit komt overeen
met de voorschotten die u van ons heef't ontvangen.
Uit uw jaarstukken 2012 blijkt dat Bibliocenter heeft voldaan aan de voorwaarden die,
conform de subsidieverordening, worden gesteld aan de professionele instellingen.
Als u hierover nog vragen heeft kunt u rechtstreeks contact opnemen met Marion
Heuvelmans via telefoonnummer (0495)575453.
Niet eens met het beslpit?
Als u het niet eens bent rfiqt dit besluit, kunt u met een brief een bezwaarschrift sturen
aan het college van burgemeester en wethouders. Het adres is:
Postbus 950
6000 AZ WEERT
Beekstraat 54
Correspondentieadres: Postbus 950, 6000 AZ Weert
Telefoon: 14 0495 of (0495) 575 000 - Telefax: (0495) 541 554 - E-mail: gemeente@leeo.nl
Website: www.weeo.nl '
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Zorgt u ervoor dat u het bezwaarschri| indient binnen zes weken na de datum van deze
brief. Daarmee voorkomt u dat wij uw bezwaarschrio niet meer kunnen behandelen.
' Schrijf in uw bezwaarschrio in elk geval :
>' uw naam, adres, datum en handtekening;
>' een omschrijving van het besluit waar het bezwaarschri| tegen gericht is (stuur een
kopie van deze brief mee met uw bezwaarschrio);
de reden waarom u bezwaar maakt.
1
t
Let op: een bezwaarschrio indienen kan alleen met een brief, dus niet digitaal.
Met vriendelij ke g roet,
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