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Kennisnemen van de tussentijdse

van Bibliocenter.

rapportage

ADVIES

De tussentijdse
aannemen.

rapportage

over het eerste kwartaal van Bibliocenter

voor kennisgeving

TOELICHTING
Relatie met vorig voorstel:
Op 4 december 2012 heeft uw college de uitwerkingsovereenkomst
2012 t/m 2014
vastgesteld.
Deze uitwerkingsovereenkomst
en het Beleidskader Bibliotheekwerk 20112014 liggen voor u ter inzage.
Algemeen:
In de Cultuurnota van de gemeente Weert is het uitgangspunt opgenomen dat “het
subsidie niet is gericht op instandhouding van de professionele instellingen, maar op het
leveren van prestaties". Naast het indienen van jaarverslagen en begrotingen dienen de
te overleggen. Dit is
professionele instellingen tussentijdse managementrapportages
2012 t/m 2014 die is
opgenomen in artikel 3.3 van de uitwerkingsovereenkomst
afgesloten tussen gemeente Weert en Bibliocenter.
Bibliocenter heeft een managementrapportage
over het eerste kwartaal 2014 ingediend.
Deze ligt op de gebruikelijke wijze voor u ter inzage.
en is voorzien van een
De rapportage van Bibliocenter bestaat uit een exploitatierekening
korte toelichting. De inkomsten en uitgaven verlopen in lijn met de begroting met enkele
afwijkingen. Door terughoudendheid
met de uitgaven in het eerste kwartaal zijn de totale
kosten 2% lager dan begroot. Voor de meeste kostenposten geldt dat de uitgaven in het
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tweede en derde kwartaal op peil komen met de begroting. Bibliocenter verwacht voor de
gemeente Weert dat het jaar 2014 wordt afgesloten met een neutraal resultaat.

Samenvattend stellen wij u voor deze tussentijdse
kennisgeving aan te nemen.
Argumenten:
Bij de aanbieding van de jaarstukken
Bibliocenter gepresenteerd worden.

van Bibliocenter voor

rapportage

2014 zullen de definitieve

jaarcijfers

2014 van

Kanttekeningen:
N.v.t.
JURIDISCHE

GEVOLGEN

(o.a. FATALE TERMIJNEN/HANDHAVING)

N.v.t.
FINANCIÉLE

EN PERSONELE

GEVOLGEN

Begrotingspost:

5100000/6425033
Beschikbaar bedrag:
6 1.189.271,00
Er zijn geen financiële en personele gevolgen.
COM

MUNICATIE/ PARTICIPATIE

Voor wie is dit advies van be|ang?:
4° Overigen (bijv. afzender/aanvrager)
Nadere specí¿catie: De Raad van Toezicht van Bibliocenter.

Geadviseerd
›:› T1|_s-lijst
›t~ Brief

wordt de volgende communicatie-instrumenten

Geadviseerd wordt de volgende participatie-instrumenten
~2~Niet van toepassing

te gebruiken:

te gebruiken:

OVERLEG G EVOERD M ET

Intern:
W. Truyen

(OCSW), J. Verheesen (financieel

adviseur)

Extern:
N.v.t.

BIJLAGEN
Openbaar:
1. Uitwerkingsovereenkomst
stichting Bibliocenter 2012
2. Beleidskader Bibliotheekwerk 2011-2014.
3. Conceptbrief aan Bibliocenter.

t/m 2014.

Niet-openbaar:
Niet van toepassing
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Bibliocenter
Wilhelminasingel 250
6001 GV WEERT

1 2 JUNI2014

Weefff
Onderwerp
Ons kenmerk

: managementrapportage
:017408

Geachte mevrouw Vogelaar,

Deze
over het eerste kwartaal 2014 ontvangen.
Wij hebben uw managementrapportage
van 10 juni 2014 voor kennisgeving aangenomen.
hebben wij in de collegevergadering

prognlosevoor het hele jaar
verwacht voor de gemeente Weert.

Uit de

2014blijkt dat Bibliocenter`geentekort

of

overschot

Zoals gebruikelijk zal het subsidie 2014 van Bibliocenter definitief worden vastgesteld
de behandeling van de jaarstukken 2014.
Als u hierover vragen heeft, kunt u de behandelend ambtenaar, Marion Heuvelmans,
(O495)575453.
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