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Inleiding 
 

Stichting de Bibliotheek Midden-Brabant (BMB) is een bibliotheekorganisatie die in de afgelopen 17 

jaar is ontstaan uit fusies van de Openbare Bibliotheek Tilburg met bibliotheekorganisaties uit 

omringende dorpen en steden in de regio Midden-Brabant. De omvang van de samenwerking is 

fasegewijs opgebouwd. De start vond plaats in 2003 bij de samenvoeging van de bibliotheken van 

Tilburg en Oisterwijk, daarna volgden opeenvolgend Goirle en Hilvarenbeek, Loon op Zand en tot 

slot Waalwijk in 2010. Dat heeft geleid tot een financieel gezonde, slagvaardige en innovatieve 

organisatie met veel synergievoordelen voor alle zes aangesloten gemeenten. BMB verricht op dit 

moment het bibliotheekwerk voor de gemeenten Goirle, Hilvarenbeek, Loon op Zand, Oisterwijk, 

Tilburg en Waalwijk. In deze inleiding gaan we achtereenvolgens in op de totstandkoming en 

inhoud van het nieuwe beleidsplan van BMB, de landelijke ontwikkelingen die een referentiekader 

vormen voor dit beleidsplan en de voortzetting van de duurzame samenwerking met de gemeenten 

in ons werkgebied. 

 

Beleidsplan 2021-2024: ‘Samen naar meer focus en impact’. 

Eind 2019 werden de eerste contouren van het nieuwe beleidsplan van BMB duidelijk. Dit 

conceptbeleidsplan was tot stand gekomen in nauwe samenwerking met belangrijke stakeholders 

zoals gemeenten, scholen, leden, sociaal maatschappelijke partners en culturele organisaties. 

Verdieping 

Een aantal ontwikkelingen vormden ultimo 2019 de aanleiding tot het besluit om een 

verdiepingsslag te maken in dit concept beleidsplan: 

▪ De onderlinge verschillen in financiering tussen de gemeenten zijn te groot geworden om één 

beleid voor zes gemeenten te voeren. 

▪ Het takenpakket van onze bibliotheek is de afgelopen jaren steeds verder uitgebreid zonder dat 

de financiële middelen zijn meegegroeid. 

Deze ontwikkelingen vragen om scherpe (lokale) keuzes en prioritering. Doen we dat niet, dan 

blijft de werkdruk onverminderd hoog en komt de financiële duurzaamheid van de organisatie in 

gevaar. Vandaar dat er naast het beleidsinhoudelijk BMB-breed ambitiekader in dit beleidsplan een 

proces is doorlopen waarbij beleidskeuzes/prioritering op lokaal gemeentelijk niveau zijn gemaakt. 

Deze keuzes en prioritering zijn vervolgens met alle wethouders en beleidsadviseurs van de zes 

gemeenten afgestemd. 

Strategische koers 

In het nieuwe beleidsplan wordt onze koers niet heel anders. Er zijn wel andere accenten en meer 

focus. 2020 heeft immers duidelijk aangetoond dat externe bedreigingen zoals het Coronavirus en 

lokale bezuinigingen grote impact kunnen hebben op onze organisatie. De in het nieuwe 

beleidsplan voorgestelde koers is om deze reden het resultaat van een integraal keuzeproces waar 

de elementen inhoud, structuur, financiën en personeel in hun onderlinge samenhang zijn bekeken. 

Deze integrale benadering draagt in grote mate bij aan de flexibiliteit en wendbaarheid van onze 

organisatie die de ontwikkelingen om ons heen van ons vragen.  

Maatschappelijke meerwaarde 

Richtinggevend voor de komende beleidsperiode zijn de terreinen waarop we maatschappelijke 

meerwaarde willen bewerkstelligen, te weten: 

▪ een leven lang ontwikkelen;  

▪ samenwerken aan een betere samenleving.  

Naast in het culturele domein sluit de maatschappelijke meerwaarde van de bibliotheek in 

toenemende mate aan bij de opgaven in het sociaal domein (o.a. laaggeletterdheid, de 
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ontmoetingsfunctie, inclusiviteit in de samenleving, maatschappelijke vraagstukken zoals 

eenzaamheid, dementie e.d.) en in het onderwijsdomein (o.a. taalachterstanden, mediawijsheid en 

leesoffensief). 

De maatschappelijke impact laat zich vaak moeilijk vangen in harde data. Uitleencijfers, bezoekers- 

en ledenaantallen zeggen slechts gedeeltelijk iets. We vullen deze graag aan met verhalen waaruit 

blijkt wat onze toegevoegde waarde is voor onze inwoners en voor de samenleving in zijn geheel 

en met wetenschappelijk onderzoek waarin wordt aangetoond dat onze inspanningen effect 

hebben. 

 

Netwerk en het profijtbeginsel   

De dienstverlening van de bibliotheek is in het nieuwe beleidsplan en in dit convenant vertaald naar 

het Netwerk en de Bouwstenen. Netwerk is de gezamenlijke verantwoordelijkheid van de 

gemeenten en de noodzakelijke basis voor de openbare bibliotheekvoorziening in de regio. Iedere 

gemeente betaalt voor het Netwerk een vastgesteld vast bedrag per inwoner. Daarin is geen 

keuzemogelijkheid.  

Op verzoek van de gemeenten is het profijtbeginsel toegepast bij de toedeling van kosten aan het 

Netwerk. Waar mogelijk zijn de centraal georganiseerde taken van de bibliotheek (back-office) uit  

het Netwerk overgeheveld naar de Bouwstenen. Hierdoor worden deze kosten niet evenredig  

doorbelast op basis van inwoneraantal maar op basis van de omvang van de lokale afname van 

producten en diensten uit een betreffende Bouwsteen. De kosten van het Netwerk liggen de 

komende beleidsperiode dus beduidend lager dan in de voorgaande periode.  

 

Lokale keuze in Bouwstenen 

De komende beleidsperiode (2021-2024) spelen vijf ‘Bouwstenen’ een belangrijke rol in zowel het 

beleid als in de structuur. Deze Bouwstenen zijn het leidend principe voor de aansturing en 

doorontwikkeling van de bibliotheek. Ze zijn afgeleid van de wettelijke taken uit de Wsob en 

daarmee het fundament van ons bibliotheekwerk. De volgende vijf Bouwstenen zijn de basis van 

het bibliotheekwerk: 

▪ Informatiefunctie: De Bibliotheek wijst de weg in de informatiesamenleving, 

▪ Educatie: De Bibliotheek adviseert en doceert in leesplezier en digitale geletterdheid. 

▪ Collectie: De Bibliotheek deelt een rijke en dynamische verzameling aan kennis en verhalen. 

▪ Publieke plek: De Bibliotheek is de huiskamer van stad, wijk of dorp. 

▪ Programmering: De Bibliotheek organiseert de uitwisseling en creatie van kennis en verhalen 

ter versterking van de gemeenschap. 

Iedere gemeente maakt met BMB afspraken over de gewenste lokale prioritering van de 

Bouwstenen. Deze prioritering wordt vervolgens vertaald in lokale prestatieafspraken en 

uiteindelijke vastgelegd in de lokale subsidiebeschikking.  

De kosten van de lokale keuzes van gemeenten komen bovenop het vaste bedrag per inwoner per 

gemeente voor het Netwerk. Het totale subsidiebedrag per gemeente is dan ook een optelsom van 

de kosten voor Netwerk en de kosten voor de lokale keuze in de Bouwstenen. Bij eventuele 

bezuinigingen is de lokale prioritering leidraad voor de realisatie. Daarnaast worden bezuinigingen 

naar rato toebedeeld aan het Netwerk.  

Tenslotte biedt BMB gemeenten ook de mogelijkheid om gebruik te maken van een extra 

dienstverlening in de vorm van maatwerk. Deze dienstverlening wordt niet betaald uit de 

gemeentelijke subsidie voor het bibliotheekwerk, maar is altijd kostendekkend op basis van 

aanvullende subsidies, bijvoorbeeld VVE-subsidies. Mogelijke bezuinigingen op de subsidie voor het 

bibliotheekwerk door de gemeente hebben geen invloed op deze extra dienstverlening. In het 

samenwerkingsconvenant worden geen nadere afspraken vastgelegd over deze extra 

dienstverlening, aangezien dit maatwerk dienstverlening betreft die niet gefinancierd wordt uit de 

reguliere bibliotheeksubsidie. 
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Landelijke afspraken 

Een tweetal landelijke afspraken boden leidraad, kader en/of perspectief bij de totstandkoming van 

het nieuwe beleidsplan van BMB en het samenwerkingsconvenant. 

Landelijk bibliotheekconvenant (2020-2023) 

Het netwerk van bibliotheekvoorzieningen (VOB, KB, SPN) heeft op 30 september 2020 een 

convenant voor 3 jaar afgesloten met het Rijk, IPO en VNG voor een volwaardig bibliotheekstelsel 

dat de focus heeft op drie grote maatschappelijke opgaven:  

1. Een leven lang ontwikkelen (basisvaardigheden, blijvende inzetbaarheid en persoonlijke 

ontwikkeling); 

2. Participatie in de informatiesamenleving (digitale inclusie en digitaal burgerschap) en  

3. Een geletterde samenleving (bevorderen geletterdheid en leesplezier). 

 

Wet Stelsel Openbare Bibliotheekvoorzieningen (WSOB) 

Een belangrijk kader voor ons nieuwe beleid en het gemeentelijke convenant vormt de Wet Stelsel 

Openbare Bibliotheekvoorzieningen (WSOB) die sinds 2015 van kracht is. Hierin wordt gesteld dat 

een voor eenieder toegankelijke openbare bibliotheekvoorziening in ieder geval de volgende 

functies omvat, die bijdragen aan de persoonlijke ontwikkeling en verbetering van de 

maatschappelijke kansen van het algemene publiek: 

▪ ter beschikking stellen van kennis en informatie 

▪ bieden van mogelijkheden tot ontwikkeling en educatie 

▪ bevorderen van lezen en het laten kennismaken met literatuur 

▪ organiseren van ontmoeting en debat  

▪ laten kennis maken met kunst en cultuur 

Daarnaast worden in de wet de volgende waarden benoemd voor de Bibliotheek: onafhankelijkheid, 

betrouwbaarheid, toegankelijkheid, pluriformiteit en authenticiteit.  

 

 

Regionale samenwerking 

De wens om te komen tot optimale regionale samenwerking ontstond 6 jaar geleden ten tijde van 

het tot stand komen van de hiervoor genoemde WSOB. In deze wet wordt ook aandacht besteed 

aan de netwerkverantwoordelijkheid (artikel 6). Zo staat in de wet beschreven dat buurgemeenten 

in het netwerk met elkaar overleggen als er een voorgenomen besluit van invloed kan zijn op 

andere partijen in het netwerk en dat ook de ingezetenen van een gemeente moeten worden 

gehoord bij het sluiten van een bibliotheek (artikel 6, lid 4).   

De Bibliotheek Midden-Brabant en de gemeenten in haar werkgebied hebben hun onderlinge 

samenwerking voor het eerst geformaliseerd in een samenwerkingsconvenant in 2016. Beide 

partijen willen de jarenlange samenwerking duurzaam voortzetten om zo ook in de toekomst een 

bibliotheekvoorziening in stand te kunnen houden voor de inwoners van de betrokken gemeenten. 

Het nieuwe samenwerkingsconvenant is een voortzetting van het eerste samenwerkingsconvenant 

(2016-2019), geactualiseerd op inhoud en financiering van de samenwerking. De looptijd van vier 

jaar draagt bij aan het streven naar duurzaamheid in de samenwerking. Over en weer kunnen de 

partners hierdoor rekenen op solidariteit. 

 

Voordelen van een samenwerkingsconvenant 

Het convenant komt tegemoet aan wetgeving en aan de geuite wensen van de betrokken 

gemeenten. Tegelijkertijd is het convenant een solide basis voor een optimale regionale 

samenwerking. Het vastleggen van afspraken over samenwerking is ook belangrijk voor de 

toekomst. Met het convenant wordt flexibiliteit in lokale keuzes van gemeenten geboden in 

combinatie met meer zekerheid over de toekomst van BMB en de daaraan verbonden duidelijkheid 

over de doorbelastingen/kosten voor de deelnemende gemeenten. Het afsluiten van dit convenant 

zorgt voor het adequaat in stand houden van een kwalitatief goed bibliotheeknetwerk. Daarnaast 
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betekent het gezamenlijk vastleggen van de afspraken dat de regie in handen blijft van de 

gemeenten en BMB. Het convenant is ook een slag in efficiëntie en effectiviteit, omdat het 

convenant het proces omtrent gezamenlijk afstemmen bij veranderingen beschrijft.  

 

Uitgangspunten van het samenwerkingsconvenant 

Bij het vaststellen van het convenant is uitgegaan van het volgende: 

▪ Inzicht geven in het Netwerk en de gezamenlijke verantwoordelijkheid van betrokken 

gemeenten en BMB.  

▪ Inzicht geven in de Bouwstenen waaruit iedere gemeente kan kiezen. De lokale keuze doet 

recht aan de wensen van de betreffende gemeente.   

▪ Onderbouwing van de bekostiging van het Netwerk en de lokale keuze. 

▪ Recht doen aan de wens voor meer keuzevrijheid, differentiatie in afname van producten en 

diensten en de gewenste ontwikkelrichting. 

▪ De afspraken komen voort uit de huidige situatie van langdurige duurzame samenwerking. Het 

is voor een belangrijk deel de weerslag van de huidige wijze van samenwerking tussen 

gemeenten en BMB. 

▪ Een mix van voldoende zekerheid en flexibiliteit bieden voor de toekomst. 

▪ Getoetst op juridische juistheid en toepasbaarheid. 

 

Leeswijzer 

Dit document bestaat uit het ‘Samenwerkingsconvenant Gemeenten en de Bibliotheek Midden-

Brabant 2021-2024’ en de daarbij horende bijlagen. Hierbij gaat het om: 

▪ Bijlage 1: Het vastgestelde subsidiebedrag per inwoner per gemeente voor het Netwerk 

(voorlopig prijspeil 2021). 

▪ Bijlage 2: Een samenvatting van het nieuwe Beleidsplan 2021-2024 

▪ Bijlage 3: Netwerk en Bouwstenen met een toelichting op de inhoud en de kosten. 

▪ Bijlage 4: Begroting en subsidieopbouw 2021 per gemeente 
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Samenwerkingsconvenant Gemeenten en de Bibliotheek Midden-Brabant      

2021 t/m 2024 
 

 

Partijen 

 

1. De gemeenten in regio Midden-Brabant, verder te noemen als de gemeenten: 

 

a. Gemeente Goirle, ten deze op grond van artikel 171 van de Gemeentewet 

vertegenwoordigd door de burgemeester in deze aangewezen wethouder,  

de heer J. Swaans; 

b. Gemeente Hilvarenbeek, ten deze op grond van artikel 171 van de Gemeentewet 

vertegenwoordigd door de burgemeester in deze aangewezen wethouder,  

de heer G. Overmans; 

c. Gemeente Loon op Zand, ten deze op grond van artikel 171 van de Gemeentewet 

vertegenwoordigd door de burgemeester in deze aangewezen wethouder,  

de heer J. Brekelmans; 

d. Gemeente Oisterwijk, ten deze op grond van artikel 171 van de Gemeentewet 

vertegenwoordigd door de burgemeester in deze aangewezen wethouder,  

mevrouw A. Spekle; 

e. Gemeente Tilburg, ten deze op grond van artikel 171 van de Gemeentewet 

vertegenwoordigd door de burgemeester in deze aangewezen wethouder,  

mevrouw M.T.M. Hendrickx; 

f. Gemeente Waalwijk, ten deze op grond van artikel 171 van de Gemeentewet 

vertegenwoordigd door de burgemeester in deze aangewezen wethouder,  

de heer J. van den Hoven. 

 

2. Stichting de Bibliotheek Midden-Brabant, verder te noemen als de Bibliotheek, namens deze de 

heer P.T.E. Kok, directeur-bestuurder. 

 

 

Overwegende het volgende 

 

• De Bibliotheek is ontstaan uit een fusie tussen bibliotheekstichtingen die reeds lange tijd 

bibliotheekdiensten hebben uitgevoerd in opdracht van de voornoemde gemeenten. 

• De Wet Stelsel Openbare Bibliotheekvoorzieningen (WSOB) beschrijft de gezamenlijke 

verantwoordelijkheid van onder meer gemeentebesturen voor een landelijk netwerk van 

openbare bibliotheekvoorzieningen.  

• De gemeenten Goirle, Hilvarenbeek, Loon op Zand, Oisterwijk, Tilburg en Waalwijk geven 

invulling aan die verantwoordelijkheid door middel van subsidie aan de Bibliotheek Midden-

Brabant om de invulling van de bibliotheekvoorziening in dat netwerk mogelijk te maken. De 

Bibliotheek Midden-Brabant krijgt daartoe heldere opdrachten van deze gemeenten.  

• De gemeenten en de Bibliotheek wensen duurzaam samen te werken ten behoeve van het 

aanbod en de ontwikkeling van de bibliotheekvoorziening voor de inwoners van de hierboven 

genoemde gemeenten en zien toegevoegde waarde in regionale samenwerking ter bevordering 

van kwaliteit, efficiëntie en continuïteit van bibliotheekdiensten. 

• De gemeenten hebben ieder individueel een subsidierelatie met de Bibliotheek en voeren een 

lokaal beleid. De inhoud van deze subsidierelatie is neergelegd in de subsidiebeschikking. 

• Vanuit de gezamenlijke overtuiging dat uitwisseling van informatie, overleg en afstemming 

tussen partijen transparantie bevordert en efficiency verhoogt, leggen voornoemde gemeenten 

en de Bibliotheek Midden-Brabant in dit convenant een aantal overkoepelende afspraken vast 

over de wijze en de inhoud van de samenwerking. 
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• Flexibiliteit in lokale keuzes per gemeente is wenselijk. Dit is voor BMB aanleiding geweest om 

het profijtbeginsel te hanteren in de toebedeling en doorbelasting van de kosten van haar 

dienstverlening naar Netwerk en Bouwstenen. Dit heeft geleid tot afspraken over een 

onderscheid in het Netwerk en de flexibiliteit in lokale keuzes per Bouwsteen. Met deze 

kostenstructuur wordt een maximale flexibiliteit in lokale keuzes van gemeenten gecombineerd 

met een verantwoord financieel beleid voor de toekomst van de Bibliotheek. 

• Achtergrond van dit convenant vormt - in aanvulling op het bovenstaande - ook het 

(meerjaren)beleidsplan van de Bibliotheek.  

 

 

komen als volgt overeen 

1. Overleg 

1.1. Periodiek vindt overleg plaats tussen de gemeenten onderling en tussen de gemeenten en 

de Bibliotheek. Dit overleg is bedoeld om de belangen van de gemeenten en de Bibliotheek 

te bespreken. Het overleg kent geen formele bevoegdheid ten aanzien van 

subsidieverlening door de afzonderlijke gemeenten aan de Bibliotheek. 

1.2. Het overleg vindt zowel op ambtelijk als bestuurlijk niveau plaats. Op ambtelijk niveau 

komt het overleg twee keer per jaar en op bestuurlijk niveau één keer per jaar bijeen, of 

op verzoek van een van de gemeenten of de Bibliotheek. De gemeenten wijzen uit hun 

midden een voorzitter voor het overleg aan. De directeur-bestuurder van de Bibliotheek is 

secretaris van het overleg tussen de gemeenten en de Bibliotheek. 

1.3. In het overleg bespreken de gemeenten met elkaar en met de Bibliotheek de voortgang in 

de samenwerking en beleidsmatige en financiële ontwikkelingen die de inhoud en 

financiering van de bibliotheekvoorziening (op termijn) raken. 

1.4. In aanvulling op het voorgaande komen in het overleg tussen de gemeenten en tussen de 

gemeenten en de Bibliotheek ten minste de volgende onderwerpen aan de orde: 

a) Verwachte en gewenste ontwikkelingen op het terrein van de 

bibliotheekvoorziening, vanuit het perspectief van gemeenten en de Bibliotheek; 

b) Het (concept)(meerjaren)beleidsplan van de Bibliotheek; 

c) De begroting en jaarrekening van de Bibliotheek; 

d) De gemeentelijke opdrachten ten aanzien van de bibliotheekvoorziening in 

samenhang met prestatie-indicatoren; 

e) De (voorgenomen) subsidieverlening van de afzonderlijke gemeenten aan de 

Bibliotheek en de gevolgen daarvan; 

f) De ontwikkeling van de onderlinge verhouding tussen gemeenten en tussen 

gemeenten en de Bibliotheek; 

g) Naleving, wijziging en/of al dan niet verlengen van het convenant. 

1.5. Gevraagd en ongevraagd voorzien gemeenten en de Bibliotheek elkaar van informatie die 

nodig is voor een goede invulling van het overleg. 

2. Netwerk en producten 

2.1. Iedere gemeente sluit zich aan op het Netwerk en neemt lokaal producten en diensten af 

uit alle Bouwstenen.  

2.2. Een beschrijving van wat wordt verstaan onder het Netwerk en de Bouwstenen is 

opgenomen in het document ‘Netwerk en Bouwstenen’. Dit document vormt bijlage 3 van 

dit convenant en is daaraan gehecht.  



7 

 

3. Netwerkbijdrage 

3.1. Iedere gemeente draagt jaarlijks een vast bedrag per inwoner bij voor de aansluiting op 

het Netwerk voor de duur van dit convenant. Deze bijdrage is benoemd in de bijlage die 

deel uitmaakt van dit convenant. Als peildatum voor het aantal inwoners van een 

gemeente wordt 1-1-2020 gehanteerd voor de duur van dit convenant. 

3.2. De lokale keuze voor de afname van de producten en diensten uit de Bouwstenen, 
subsidieert de gemeente jaarlijks aanvullend op de netwerkbijdrage. 

3.3. Het bedrag per inwoner voor de aansluiting op het Netwerk wordt jaarlijks door de 

Bibliotheek geïndexeerd op de wijze zoals beschreven in bijlage 1. 

3.4. Iedere gemeente indexeert het totale subsidiebedrag (bestaande uit bedragen voor 

Netwerk en voor de lokale keuze voor de Bouwstenen) conform het door haar gehanteerde 

gemeentelijke beleid van indexering. Voor een gemeente die op basis van haar 

gemeentelijke beleid de netwerkbijdrage meer of minder indexeert dan de indexering als 

bedoeld in 3.3, betekent dit dat er meer of minder subsidie over is voor de lokale keuze 

voor de Bouwstenen. 

4. Tarieven 

4.1. Inwoners van de gemeenten betalen als lid (en/of gebruiker) van de Bibliotheek uniforme 

tarieven die gelden voor heel het werkgebied van de Bibliotheek. 

4.2. Inwoners uit een gemeente die niet participeert in het convenant en die geen 

bibliotheekvoorziening subsidieert in de vorm van een hoofdvestiging, betalen als lid van 

de Bibliotheek een hoger tarief.  

4.3. Voor instellingen en organisaties die gebruik maken van producten en diensten van de 

Bibliotheek gelden geen uniforme tarieven. Deze tarieven zijn mede afhankelijk van lokaal 

gemeentelijk beleid. 

4.4. De tarieven worden jaarlijks zelfstandig vastgesteld door de Bibliotheek. Bij 

tariefstelselwijziging worden de participerende gemeenten wel om advies gevraagd. 

5. Huisvesting  

5.1. De Bibliotheek is verantwoordelijk voor de huisvesting van de bibliotheekvoorziening en 

geeft invulling aan deze verantwoordelijkheid met de daartoe verleende gemeentelijke 

subsidie. In geval de Bibliotheek huisvesting huurt van de gemeente, dan maakt zij met 

deze verhuurder afspraken over ieders verantwoordelijkheid, als onderdeel van het 

huurcontract. 

5.2. De kosten van de huisvesting komen ten laste van de Bibliotheek en worden voldaan uit 

de subsidie van de gemeente waar de vestiging is gelegen, met uitzondering van het 

distributiecentrum en de hoofdvestiging voor zover het huisvestingslasten van overhead 

betreft. 

5.3. Afspraken over huisvesting vinden mede plaats met inachtneming van artikel 3.2. 
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6. Kwaliteitszorg en certificering 

6.1. De Bibliotheek zal invulling geven aan het Certificeringskader voor bibliotheekwerk, 

cultuur en taal: “Kwaliteit in Beeld”,  zoals vastgesteld door de Vereniging van 

Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB), en 

toekomstige certificeringsregelingen.  

6.2. De Bibliotheek spant zich in om zich maximaal te conformeren aan normen die 

brancheorganisatie VOB stelt. 

6.3. De Bibliotheek participeert in erkende systemen van benchmarking en kwaliteitszorg. 

7. Zelfstandigheid 

7.1. Het staat de bibliotheek vrij de toegekende subsidie binnen de bepalingen van de 

gemeentelijke subsidieverordening en binnen de voorwaarden die aan de subsidieverlening 

zijn verbonden, te besteden. 

7.2. Het staat de Bibliotheek vrij andere activiteiten te ontplooien en andere inkomsten te 

verwerven binnen het beleid van de Bibliotheek dan in dit convenant of in de 

subsidiebeschikking worden gedefinieerd. 

8. Gehele of gedeeltelijke beëindiging van de subsidie  

8.1. Indien een gemeente de subsidierelatie met de Bibliotheek geheel of gedeeltelijk wil 

beëindigen, dan informeert de betreffende gemeente zowel de Bibliotheek als de overige 

gemeenten daarover tijdig (‘geen verrassingen’). De gevolgen van een dergelijk 

voornemen worden besproken in een overleg tussen gemeenten en de Bibliotheek. 

8.2. Een gemeente die de subsidierelatie met de Bibliotheek geheel of gedeeltelijk wil 

beëindigen en de Bibliotheek maken onderling, naar alle redelijkheid en billijkheid en met 

inachtneming van artikel 4:51 van de Algemene wet bestuursrecht, afspraken over geheel 

of gedeeltelijke beëindiging van die subsidie en informeren de overige gemeenten 

daarover. 

9. Duur van het convenant 

9.1. Dit convenant treedt in werking op 1-1-2021. 

9.2. Dit convenant wordt aangegaan voor vier jaar.  

9.3. Na 2 jaar zal de werking van het convenant inhoudelijk en financieel tussentijds door de 

partijen gezamenlijk worden geëvalueerd. Resultaten van deze evaluatie zullen in het 

derde jaar van het convenant aan de partijen beschikbaar worden gesteld. 

9.4. Uiterlijk 1 jaar voor beëindiging van dit convenant, te weten 31-12-2023, zijn nadere 

afspraken gemaakt over voortzetting van dit convenant.  
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10. Geschillenregeling 

10.1. Een geschil ten aanzien van dit convenant is aanwezig als een gemeente(n) of de 

Bibliotheek dit in een aangetekende brief aan de overige bij dit convenant betrokken 

partijen kenbaar maakt. 

10.2. De gemeente(n) en de Bibliotheek zullen geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding 

van dit convenant in eerste instantie onderling tussen betrokken partijen, binnen het 

overleg en/of door het aanstellen van een onafhankelijke mediator proberen op te lossen. 

10.3. Indien de gemeente(n) en de Bibliotheek onderling, binnen het overleg en/of met een 

onafhankelijke mediator niet tot een oplossing kunnen komen, zal het geschil bij 

uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter. De aard van het geschil bepaalt 

welke rechter bevoegd is. 

 

Slotbepalingen 

11. Op de subsidiëring als bedoeld in dit convenant zijn de bepalingen van de geldende 

gemeentelijke subsidieverordening van overeenkomstige toepassing. Iedere gemeente hanteert 

een eigen gemeentelijke subsidieverordening. De aanvraag, verlening en verantwoording van 

de subsidie vindt plaats conform die gemeentelijke subsidieverordening. De gemeente brengt 

de Bibliotheek op de hoogte van de subsidieverordening en deelt eventuele wijzigingen in de 

verordening aan haar mede. 

12. Indien zich onvoorziene omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat één van de 

partijen naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid ongewijzigde instandhouding van het 

convenant niet mag verwachten, zullen partijen onderling overleg plegen teneinde te bezien of 

zij tot overeenstemming kunnen komen omtrent een wijziging van het convenant met het oog 

op die omstandigheden. 
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Dit convenant is ondertekend te Tilburg, bij de Bibliotheek Midden-Brabant op XXXXX 2021. 

  

 

De heer J. Swaans, wethouder 

 de heer G. Overmans, wethouder 

 
 

 

 

 de heer J. Brekelmans, wethouder 

 

 

 

 
 
 

 
 
mevrouw A. Spekle, wethouder 

 

 
 

 
 mevrouw M.T.M. Hendrickx, wethouder 

 de heer J. van den Hoven, wethouder 

 

 

 
 

 de heer P.T.E. Kok, directeur-bestuurder 
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Bijlage 1 Subsidiebedrag per inwoner per gemeente voor Netwerk 
(voorlopig prijspeil 2021) 

 

 

Gemeente Netwerkbedrag per 
inwoner  

Aantal inwoners  

per 1-1-2020 

Goirle € 5,14 23.906 

Hilvarenbeek € 5,14 15.518 

Loon op Zand € 5,14 23.408 

Oisterwijk* € 5,14 32.124 

Tilburg* € 5,14 221.263 

Waalwijk € 5,14 48.637 

Totaal  364.856 

 

* Vanwege gemeentelijke herindeling per 1-1-2021 zijn de inwoners van de kernen 

Biezenmortel en Haaren bij respectievelijk Tilburg en Oisterwijk bij geplust. Omdat het 

definitieve aantal inwoners (CBS) per 1-1-2021 van de gemeenten nog niet bekend was bij het 

maken van de berekeningen, is voor deze oplossing gekozen. 

 

Een toelichting op de berekening van dit netwerkbedrag per inwoner vindt in bijlage 3 plaats. 

 

Indexering 

Het bovenstaande bedrag per inwoner voor de aansluiting op het Netwerk wordt jaarlijks door 

de Bibliotheek geïndexeerd op de volgende wijze: 

1. De indexering geschiedt op basis van de cijfers die het Centraal Planbureau jaarlijks bekend 

maakt via het centraal economisch plan. 

2. De indexering voor het volgende kalenderjaar wordt voor 35% bepaald door de prognose 

van de prijs overheidsconsumptie "netto materieel (IMOC)" en voor 65% door de prognose 

van de prijs overheidsconsumptie "beloning werknemers", zoals neergelegd in het centraal 

economisch plan. 

3. Aan de uitkomst bedoeld bij 2. wordt toegevoegd een herberekening van de indexering van 

de twee voorgaande jaren, zonder dat over die jaren sprake is van een verrekening. 
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Bijlage 2 Samenvatting Beleidsplan 2021-2024    
 

 

Kennis en verhalen 

Bibliotheek Midden-Brabant streeft naar een Midden-Brabant waar iedereen zich een leven lang 

kan ontwikkelen en samenwerkt aan een betere samenleving. Deze ambitie wordt vertaald in de 

missie ‘Wij maken de wereld van mensen groter’. Alle Midden-Brabanders verdienen de kans 

zich te ontwikkelen en moeten optimaal kunnen deelnemen aan de maatschappij. Daar hebben 

ze kennis en verbeeldingskracht voor nodig. De Bibliotheek stimuleert en organiseert het 

creëren, delen en toegankelijk maken van kennis en verhalen. Ze daagt mensen uit om verder 

te kijken en helpt ze verder te komen.  

 

Voor een sterk Midden-Brabant 

Bibliotheek Midden-Brabant zet zich in voor een samenleving waarin mensen taal en digitaal 

vaardig zijn, de weg weten in de informatiemaatschappij, zichzelf kunnen ontwikkelen en in 

staat zijn om hun creativiteit en innovatief vermogen optimaal te benutten. Een samenleving 

ook waar mensen regie voeren over hun leven, begrip hebben voor elkaars denkwijzen en in 

staat zijn een eigen mening te vormen. De organisatie agendeert vraagstukken die 

maatschappelijk relevant zijn, vertaalt deze met de inwoners naar hun eigen omgeving en 

stimuleert hen lokaal bij te dragen aan oplossingen.  

Dit leidt tot het genereren van maatschappelijke meerwaarde op twee gebieden: Een leven lang 

ontwikkelen en samenwerken aan een betere samenleving.  

 

Een leven lang ontwikkelen 

Bij de Bibliotheek kan iedereen werken aan zijn persoonlijke ontwikkeling in zijn eigen tempo, 

op zijn eigen manier. Of je nu beginner bent of gevorderde. Ongeacht opleidingsniveau, afkomst 

of leeftijd. De Bibliotheek geeft daartoe invulling middels drie rollen: 

Ketenpartner in basisvaardigheden 

De Bibliotheek vergroot zelfredzaamheid in de samenleving door haar signalerings- en 

doorverwijsfunctie op het gebied van taal, digitaal, werk & inkomen, financieel & juridisch en 

gezondheid. Zij speelt een rol bij het aanleren van vaardigheden op deze gebieden.  

Stimulator voor ontplooiing  

De Bibliotheek is een bron van inspiratie op het gebied van kunst, literatuur, cultuur, taal en 

digitaal. Ze biedt iedereen ruimte om te proeven, leren, creëren en delen om talenten te 

ontdekken en verder te ontwikkelen.  

Educatiepartner van voor leesplezier en digitale geletterdheid  

De Bibliotheek zorgt voor een rijke leer- en leesomgeving op scholen, kinderopvang en 

consultatiebureaus en voor een aanvullend en ondersteunend programma in de 

bibliotheekvestigingen en online, gericht op leesvaardigheid en digitale geletterdheid.  

 

Samenwerken aan een betere samenleving 

De Bibliotheek is een onafhankelijke, betrouwbare, toegankelijke, pluriforme en authentieke 

organisatie. Zij bereikt een breed publiek. Dit maakt haar dé plek bij uitstek om 

maatschappelijke thema’s lokaal te agenderen en organisaties, community’s en mensen hier 

rond omheen met elkaar te verbinden en samen te laten werken aan oplossingen. Hierin pakt 

de Bibliotheek een drietal rollen: 
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Monitor van wijk, dorp of stad 

Samen met de gemeentes, samenwerkingspartners en de inwoners signaleert en onderzoekt de 

Bibliotheek vraagstukken in de samenleving en verzamelt en presenteert hierover betrouwbare 

gegevens.  

Ruimte voor ontmoeting en debat 

De Bibliotheek gaat over lokale en mondiale maatschappelijke thema’s het gesprek aan met de 

inwoners en zorgt dat mensen toegang hebben tot de benodigde kennis om te participeren in 

het debat. 

Motor voor verandering 

De Bibliotheek biedt perspectief op verbetering en mogelijkheden om verandering teweeg te 

brengen. Ze verbindt wie zich bezig houdt met maatschappelijke doelen met elkaar voor meer 

effectiviteit.  

 

De vijf bouwstenen van het bibliotheekwerk 

Bibliotheek Midden-Brabant wil kunnen blijven meebewegen met veranderingen in de 

maatschappij zodat de  meerwaarde op het gebied van een leven lang ontwikkelen en 

samenwerken aan een betere samenleving zo groot mogelijk blijft. Om ervoor te zorgen dat 

kennis en verhalen de gemeenschap optimaal versterken, zet Bibliotheek Midden-Brabant de 

beleidsperiode 2021-2024 in op vijf bouwstenen die samen het fundament onder het 

bibliotheekwerk vormen. De Bibliotheek doet dit in samenwerking met de lokale partners en de 

inwoners van het werkgebied.  

 

De verschillen tussen de gemeenten zijn te groot om één beleid te kunnen voeren. Daarom is 

gekozen voor een verdiepingsslag. De bouwstenen zijn alle vijf relevant èn aanwezig als basis 

voor het bibliotheekwerk in iedere gemeente. De mate waarin invulling wordt gegeven aan de 

bouwstenen kan per wijk, dorp of stad verschillen. Dit hangt af van de lokale behoefte en 

uitdagingen en van de beschikbare financiële middelen per gemeente. Zo maken de vijf 

bouwstenen het mogelijk om prioriteiten te stellen en scherpe keuzes per gemeente te maken.    

 

De bouwstenen informatie en educatie krijgen extra focus deze beleidsperiode. Binnen deze 

bouwstenen zijn de grootste veranderingen nodig om goed te blijven aansluiten bij hetgeen de 

samenleving (in de toekomst) van de Bibliotheek vraagt. 

Het bibliotheekwerk bestaat in iedere gemeente uit deze vijf bouwstenen:  

Informatiefunctie 

De Bibliotheek wijst de weg in de informatiesamenleving. Dit doet zij onder meer door kennis te 

delen over het vinden van informatie en het beoordelen van de validiteit en relevantie ervan. 

Een groeiende groep inwoners weet zich geen raad met de enorme hoeveelheid 

informatiebronnen die onze kennissamenleving rijk is. In de Bibliotheek is op dit gebied 

deskundig personeel aanwezig dat mensen helpt bij hun vragen. Op het gebied van taal en 

digitaal is de Bibliotheek specialist. Op andere gebieden wordt kennis van derden ingeschakeld. 

Betreffende overheidsinformatie vervult de Bibliotheek een essentiële rol. De Informatiepunten 

Digitale Overheid (IDO) worden deze beleidsperiode verder uitgerold over het werkgebied.    

 

Educatie 

De Bibliotheek adviseert en doceert op het gebied van leesvaardigheid, leesplezier en digitale 

geletterdheid voor jeugd en jongeren. Met deze dienstverlening richt de Bibliotheek zich 

preventief op de driehoek ouder, kind en professional. Voor een meer systematische en 

effectieve aanpak gebeurt dit zowel op de vestigingen als binnen het onderwijs, de 

kinderopvang en consultatiebureaus. Komende beleidsperiode ligt de focus op de groep 0 tot 
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12-jarigen, waarbij de Bibliotheek op School (dbos) en Boekstart in de kinderopvang en 

consultatiebureau de leidende concepten zijn bij de invulling van de dienstverlening van BMB 

aan educatieve instellingen. 

Collectie 

De Bibliotheek deelt een rijke en dynamische verzameling aan kennis en verhalen, fysiek en 

digitaal. Deze beleidsperiode zal nog meer aandacht zijn voor het zo breed mogelijk beschikbaar 

stellen en het integreren van de collectie met andere bouwstenen.  

Publieke plek 

De Bibliotheek is de huiskamer van de stad, wijk of dorp. De inwoners worden betrokken bij het 

invullen van deze publieke plekken zodat de Bibliotheken niet alleen vóór maar ook nog meer 

ván de inwoners worden. Deze beleidsperiode brengt de Bibliotheek haar laatste stand-alone 

vestigingen in multifunctionele accomodaties onder. Door samenwerking met verschillende 

organisaties en culturele instellingen onder één dak worden de ruimtes efficiënter gebruikt, 

ontstaat meer kruisbestuiving en worden krachten gebundeld.  

Programmering 

De Bibliotheek organiseert de uitwisseling en creatie van kennis en verhalen ter versterking van 

de gemeenschap. Dit doet de Bibliotheek altijd samen met anderen. Komende beleidsperiode zal 

meer ingezet worden op programmalijnen rondom centrale thema’s die in meerdere gemeenten 

spelen, waarbij de lokale component gehandhaafd blijft door samenwerking met lokale partners. 
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Bijlage 3 Netwerk en Bouwstenen    
 

In deze bijlage staat in hoofdstuk 1 het subsidiebedrag per gemeente en vindt er een 

toelichting plaats op het Netwerk (hoofdstuk 2) en de Bouwstenen (hoofdstuk 3) en een 

uitwerking van de kosten. In hoofdstuk 4 worden de uitgangspunten om te komen tot de 

keuze voor de gemeentelijke producten en diensten beschreven. 

 

 

1. Subsidiebedrag per gemeente 

Als BMB zijn we voor circa 80 procent afhankelijk van onze gemeentelijke subsidie-inkomsten. 

Het subsidiebedrag per gemeente, uitgedrukt als een bedrag per inwoner is daarmee een 

belangrijke variabele. Op dit moment ligt het gemiddelde in de regio op € 28,77 per inwoner 

met een bandbreedte van € 12,90. 

 

 
Bedragen per inwoner inclusief huisvesting 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

€ 32,80

€ 21,33

€ 20,92

€ 19,90

€ 20,00

€ 26,25

€ 28,77

€ 0,00 € 5,00 € 10,00 € 15,00 € 20,00 € 25,00 € 30,00 € 35,00

Tilburg

Oisterwijk

Goirle

Hilvarenbeek

Loon op Zand

Waalwijk

Gem BMB

Subsidiebedrag per inwoner (2021) 

Subs. per inw. Til Ois Goi Hil LopZ WW BMB

2021 € 32,80 € 21,33 € 20,92 € 19,90 € 20,00 € 26,25 € 28,77

2021 (ex huisv) € 21,81 € 15,20 € 16,83 € 16,14 € 15,10 € 16,91 € 19,57

% huisv.tov subs. 34% 29% 20% 19% 25% 36% 32%



16 

 

2. Netwerkkosten  

De netwerkkosten die via een bedrag per inwoner door alle zes gemeenten worden gedragen 

bestaan uit twee onderdelen. De klassieke overheadkosten voor de ondersteunende organisatie-

brede taken als ICT, Financiële Administratie, P&O en technische dienst en de kosten voor 

marketing en projecten. De totale netwerkkosten voor 2021 bedragen € 1.876.352,-. De totale 

netwerkbijdrage, uitgedrukt in bijdrage per inwoner, komt hierdoor uit op € 5,14 per inwoner. 

 

 
 

 

3. Bouwstenen  

De komende beleidsperiode spelen vijf ‘bouwstenen’ een belangrijke rol in zowel het beleid als 

in de structuur. Deze bouwstenen zijn het leidend principe voor de aansturing en 

doorontwikkeling van de bibliotheek. Ze zijn afgeleid van de wettelijke taken uit de WSOB en 

daarmee het fundament van ons bibliotheekwerk. Niet alleen beleidsmatig maar ook qua 

structuur vormen de bouwstenen de basis. 

- Informatiefunctie: De Bibliotheek wijst de weg in de informatiesamenleving, 

-  Educatie: De Bibliotheek adviseert en doceert in leesplezier en digitale geletterdheid. 

- Collectie: De Bibliotheek deelt een rijke en dynamische verzameling aan kennis en        

verhalen. 

- Publieke plek: De Bibliotheek is de huiskamer van stad, wijk of dorp. 

- Programmering: De Bibliotheek organiseert de uitwisseling en creatie van kennis en verhalen 

ter versterking van de gemeenschap. 

Voor BMB Totaal is de procentuele verdeling van de begroting 2021 over de bouwstenen als 

volgt:  

2021 Kosten Netwerk TOTAAL % 

40 Bestuur en organisatie € 106.730 5,7%

41 Huisvesting € 86.456 4,6%

42 Personeel € 1.374.123 73,2%

43 Administratie € 88.010 4,7%

44 Transport € 9.082 0,5%

45 Automatisering € 210.701 11,2%

46 Collectie en media € 0 0,0%

47 Specifieke kosten € 0 0,0%

49 Overige kosten € 1.250 0,1%

€ 1.876.352 100,0%

Bestuur en organisatie
5,7%

Huisvesting
4,6%

Personeel
73,2%

Administratie
4,7%

Automatisering
11,2%

Overige kosten
0,6%

Netwerkkosten naar rubrieken

Bestuur en organisatie

Huisvesting

Personeel

Administratie

Automatisering

Overige kosten
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Verdeeld over de gemeenten geeft dit het volgende beeld van de kosten in een bedrag per 

inwoner: 

 

 
  

Publieke Plek
34%

Informatie
18%

Collectie
15%

Programmering
10%

Educatie
7%

Netwerk 
(Overhead)

12%

Netwerk (Mark 
& Proj)

4%

BMB Totaal begroting 2021 
verdeeld naar bouwstenen

Publieke Plek Informatie
Collectie Programmering
Educatie Netwerk (Overhead)
Netwerk (Mark & Proj)
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Per bouwsteen is bekeken hoe elke bouwsteen het beste tot zijn recht komt, waarbij rekening is 

gehouden met de ontwikkelingen in de omgeving, zowel lokaal als landelijk, de levensfase van 

een bouwsteen en de huidige sterktes en zwaktes van een bouwsteen. Dit betekent dat de 

bouwstenen informatiefunctie en publieke plek lokaal worden gelegd in drie regionale afdelingen 

en dat de bouwstenen educatie, collectie en programmering in drie afdelingen geconcentreerd 

worden georganiseerd.  

 

Voor elke bouwsteen wordt de doorontwikkeling geschetst die de komende jaren wordt beoogd. 

Dat kan per gemeente verschillen, waarbij in iedere gemeente alle bouwstenen aanwezig zijn en 

een minimum niveau hebben. Deze ontwikkelingen komen voort uit de strategie die we voor 

2021-2024 in het beleidsplan hebben geformuleerd. Per bouwsteen levert dit een aantal 

beleidsthema’s op. Deze beleidsthema’s vormen een uitgangspunt voor de lokale en BMB-brede 

prioritering die samen met de gemeenten zijn vastgesteld.  

 

 

3.1 Informatiefunctie   

 

De informatieve bibliotheek, die ook wel als de 2.0 versie van onze traditionele informatie-

dienstverlening wordt omgeschreven, is nog heel jong. Deze vernieuwde inhoud van de 

informatiefunctie is exploratief, waarbij de inhoud van het werk verder ontwikkeld moet 

worden. De dienstverlening zit daarmee onderaan de S-curve. De bouwsteen informatiefunctie 

komt het beste tot zijn recht als deze lokaal wordt belegd. 

 

 
 

 

3.2 Educatie    

 

De afdeling Educatie is één van de bouwstenen die geconcentreerd in één afdeling wordt 

gebundeld om zo de transitie van exploratie naar optimalisatie goed door te kunnen maken. De 

verschillende educatieve functies die in de oude situatie verspreid over frontoffice en backoffice 

waren verdeeld, worden in de nieuwe situatie binnen één afdeling samengebracht. De 

Bibliotheek beschikt over uitgebreide kennis en ervaring op het gebied van lezen, 

leesbevordering, -plezier en -motivatie, literatuureducatie, informatievaardigheden en digitale 

geletterdheid. Met de bouwsteen educatie richten we ons op het vergroten van leesplezier en 
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digitale geletterdheid bij kinderen. De komende beleidsperiode ligt de focus op de groep 0 tot 

12-jarigen, waarbij de Bibliotheek op School (dbos) en Boekstart in de kinderopvang en 

consultatiebureau de leidende concepten zijn bij de invulling van de dienstverlening van BMB 

aan educatieve instellingen.  

 

 

3.3 Collectie   

 

De collectie is onze basis. Het doel van de afdeling collectie is te komen tot een waardevolle 

collectie. Een collectie die niet alleen actueel is maar die ook toegesneden is op de doelgroepen 

waar de collectie het grootste maatschappelijke effect bereikt. Een waardevolle collectie die 

meer is dan de fysieke en digitale materialen en waarbij het gebruik en wie het gebruikt 

belangrijke maatstaven zijn. 
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3.4 Publieke plek  

 

De bouwsteen publieke plek gaat over de vestiging, de fysieke ruimte van de bibliotheek. BMB 

streeft naar publieke plekken waar iedereen welkom is en zich thuis voelt; huiskamers van de 

stad, wijk of dorp. Mensen kunnen er informatie vinden, lezen en leren, werken of 

studeren, elkaar ontmoeten, met elkaar in discussie gaan en kennis maken met kunst en 

cultuur. Zonder consumptieplicht, zonder winstoogmerk. De bouwsteen publieke plek komt het 

beste tot zijn recht als deze lokaal is belegd.    

 

3.5 Programmering   

 

De programmerende bibliotheek is een relatieve jonge loot aan de bibliotheekstam die de 

afgelopen jaren een sterke groei en ontwikkeling heeft doorgemaakt. Om gebruik te kunnen 

maken van de voordelen kennisuitwisseling en bestaande programmalijnen verder te kunnen 

uitbouwen en verdiepen is gekozen om deze bouwsteen geconcentreerd te organiseren. Hierbij 

wordt aangesloten bij een deel van de (educatieve)programmering die al centraal wordt 

georganiseerd. De coronacrisis en de roep om online programmering ondersteunen deze keuze. 

Het gaat om het vinden van een goede balans tussen autonomie en gezamenlijkheid. 
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4. Uitgangspunten per gemeente  

 

De volgende uitgangspunten gelden om te komen tot het producten en dienstenpakket per 

gemeente: 

1. De netwerktaken zijn het fundament van de regionale samenwerking. Deze 

 werkzaamheden worden ten behoeve van alle gemeenten verricht, worden gezamenlijk 

 gedragen en op basis van inwoneraantal aan elke gemeente doorbelast.  

2. Gemeenten bepalen zelf, binnen de vastgestelde beleidskaders in het beleidsplan 2021-

2024 van de Bibliotheek Midden-Brabant (BMB), het aantal bibliotheekvestigingen, het 

aantal vierkante meters, de kwaliteit van het gebouw en de daarmee samenhangende 

kosten.  

3. Bij het maken van lokale keuzes worden de volgende uitgangspunten m.b.t. de bouwstenen 

gehanteerd:   

• Alle bouwstenen zijn relevant. Een bouwsteen kan in een gemeente niet komen te 

vervallen.  

• Informatiefunctie: Aanwezig in iedere gemeente - in iedere vestiging.  

• Educatie: Aanwezig in iedere gemeente.  

• Collectie: Aanwezig in iedere gemeente - in iedere vestiging.   

• Publieke plek: Aanwezig in iedere gemeente - in iedere vestiging.  

• Programmering: Aanwezig in iedere gemeente - niet in iedere vestiging.  

4. Elke gemeente bepaalt zelf welk subsidiebedrag aanvullend op de netwerkbijdrage wordt 

besteed aan de Bouwstenen. In overleg met BMB worden de gemeentelijk speerpunten 

en prioritering in de afname van producten en diensten binnen de Bouwstenen bepaald.  

5. Naast het subsidiebedrag, bestaande uit de netwerkkosten en kosten voor de 

Bouwstenen van de bibliotheek, kunnen per gemeente aanvullende afspraken worden 

gemaakt over specifieke werkzaamheden (projecten) en/of aanvullende diensten, waar 

aanvullende subsidie voor verstrekt wordt.  

6. Indien het totaal aan lasten het totaal aan subsidie- en eigen inkomsten overschrijdt, 

zullen in overleg met BMB de mogelijkheden van aanvullende inkomsten en/of verlaging 

van kosten worden onderzocht (aanvullende subsidies vanuit gemeente, provincie of 

rijk, hogere bijdrage onderwijs). 

7. Iedere gemeente maakt individueel met BMB resultaatafspraken over de prestaties die 

 behoren bij de producten en diensten. Bijvoorbeeld voor de bibliotheekvestigingen in 

een gemeente het daarbij behorende aantal leden, bezoekers en uitleningen. Hierbij 

wordt steeds gestreefd naar uniformiteit in de prestatie-indicatoren tussen gemeenten. 

8. Het tarievenbeleid voor de fysieke eventueel in combinatie met de digitale bibliotheek            

 maakt onderdeel uit van het netwerk en kan alleen in regionaal verband en in overleg 

met BMB worden aangepast.  

9. De financiering voor de producten en diensten van Educatie (o.a. dbos, boekstart) kan 

door iedere gemeente en de betrokken instellingen in overleg met BMB worden ingevuld 

naar lokale omstandigheden. 

 

Deze uitgangspunten zijn uitgewerkt in het samenwerkingsconvenant. De afspraken met de 

afzonderlijke gemeenten over de individuele lokale keuzes worden vastgelegd in de 

subsidiebeschikking per gemeente. 
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Bijlage 4 Begroting en subsidieopbouw 2021 gemeente Goirle 
 

In onderstaande tabel is de begroting 2021 vergeleken met de begrotingen 2020 en 2019 en 

de realisatie 2019. Ook de subsidie-opbouw is onderaan de tabel weergegeven.  

 

 
 

 

*) De reguliere subsidie is inclusief het subsidiebedrag voor rijksmiddelen van € 14.435,- 

  

Goirle

Begroting Begroting Begroting Realisatie

2021 2020 2019 2019

Baten

Opbrengsten 113.104€       116.641€       117.204€           114.542€       

Specifieke baten 15.049€         43.847€         40.428€            57.782€         

Diverse baten -€              -€              -€                  2.425€           

Subsidies * 500.472€       496.755€       488.834€           489.303€       

Projecten subsidies+opbr 10.400€         12.000€         -€                  11.858€         

Totaal Baten 639.025€       669.243€       646.466€           675.910€       

Lasten

Bestuur en organisatie 10.794€         11.343€         12.476€            10.190€         

Huisvesting 97.708€         113.727€       110.579€           112.458€       

Personeel 387.732€       406.402€       385.940€           395.415€       

Administratie 6.819€           6.558€           6.331€              6.561€           

Transport 1.010€           1.376€           770€                 845€             

Automatisering 35.557€         33.687€         26.696€            28.121€         

Collectie en media 81.145€         77.402€         92.845€            99.964€         

Specifieke kosten 7.778€           6.680€           10.829€            6.857€           

Overige kosten 82€               68€               -€                  196€             

Projecten kosten 10.400€         12.000€         -€                  8.525€           

Totaal Lasten 639.025€       669.243€       646.466€           669.132€       

Saldo baten en lasten -€              -€              -€                  6.778€           

Reserv.+terug te bet.projecten -3.333€         

Mutaties bestemmingsreserves -€              

Resultaat Exploitatie -€              -€              -€                  3.445€           

Subsidies betreffen gemeentelijke en externe subsidies; t.b.v.bibliotheekwerk en projecten

Subsidie regulier gemeente 500.011€       493.578€       488.834€           488.834€       

 Doelsubsidies extern 461€             3.177€           -€                  469€             

Subsidies bibliotheekwerk 500.472€       496.755€       488.834€           489.303€       

 Subsidie gem.Boekstartcoach 10.400€         12.000€         -€                  8.525€           

 Overlopende subs.projecten -€              

Subsidies totaal 510.872€       508.755€       488.834€           497.828€       
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Onderstaande tabellen geven inzicht in de begrote kosten per bouwsteen voor het jaar 2021, 

en geeft de herkomst van de middelen aan ter dekking van de begroting.  

 

 
 

 

Informatie
23%

Collectie
21%

Programmer
ing

11%

Educatie
4%

Netwerk 
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Netwerk 
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Proj)
3%

Goirle begroting 2021 
verdeeld naar bouwstenen

Publieke Plek Informatie

Collectie Programmering

Educatie Netwerk (Overhead)

Netwerk (Mark & Proj)

GOIRLE LASTEN 2021

LASTEN N BOUWSTEEN Totaal IN % 

Publieke Plek 138.501 22%

Informatie 142.353 23%

Collectie 129.779 21%

Programmering 68.489 11%

Educatie 26.564 4%

Netwerk (Overhead) 103.443 16%

Netwerk (Mark & Proj) 19.496 3%

TOTAAL 628.625 100%

DEKKING Totaal IN % 

Subsidie bibliotheekwerk 485.576 77%

Eigen inkomsten 128.614 20%

Subsidie rijksmiddelen 14.435 2%

TOTAAL 628.625 100%
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Onderstaande tabellen geven inzicht in de begrote kosten per bouwsteen voor het jaar 2021, 
uitgedrukt in kosten per inwoner. Ook is weergegeven hoe de totale kosten zich verhouden tot de 
gemeentelijke subsidie en hoe de herkomst van de middelen ter dekking van de kosten is 

samengesteld, beiden uitgedrukt in bedragen per inwoner.  

 

 
 

 

 


