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UITGANGSPUNTEN

In 2020 heeft een aantal wijzigingen plaatsgevonden bij KopGroep Bibliotheken. In verband met

COVID-19 is er sprake van een terugval in baten (te laat gelden) en extra uitgaven aan

veiligheidsmaterialen en schoonmaak. 

Voor gemeente Hollands Kroon is eind juli 2020 een subsidieaanvraag voor 2020-2024 ingediend,

waarin gevraagd is om een structurele verhoging van de subsidie. De aanvraag is akkoord

bevonden door het college, echter moet deze nog in november door de raad worden goedgekeurd.

De vooruitzichten staan haaks op de goedkeuring door het college en vanuit KopGroep

Bibliotheken zetten we alles op alles om de aanvraag goed te beargumenteren. 

Voor gemeente Texel en Den Helder hebben we de huidige subsidie gehandhaafd met alleen

een indexering. Voor gemeente Schagen hebben we de subsidie moeten verhogen met € 50.000,-

om een positief resultaat te kunnen realiseren. In 2020 is gestart met de implementatie van een

nieuw bibliotheeksysteem. Dit systeem zal in 2021 in gebruik worden genomen.

Wijzigingen in 2020
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KopGroep Bibliotheken kan op basis van aantal inwoners worden ingedeeld als een L bibliotheek. De

gemiddelde bijdrage van alle L bibliotheken in 2018 betreft € 21,27. Voor KopGroep Bibliotheken was dit in

2018 € 19,22.

Den Helder, 1 oktober 2020

Op basis van open data vanuit het CBS dataportaal en Bibliotheekinzicht.nl dataset WSOB (Wet

Stelsel Openbare Bibliotheken) is een overzicht gemaakt van de gemiddelde bijdrage gemeente

per inwoner. Hierbij is rekening gehouden met de grootte van de bibliotheek en soort gemeente.  

Benchmarking



De verhouding tussen bijdrage leners, specifieke dienstverlening, diverse baten en subsidies is voor KopGroep

Bibliotheken gemiddeld 20/80. De subsidie draagt dan voor 80% bij in alle baten. In gemeente Texel en Hollands

Kroon is deze verdeling 15/85 en zijn wij voor 85% afhankelijk van subsidie inkomsten. We zijn neutraal in de

ledenaantallen. Voor Hollands Kroon is er ambitie om te groeien. Voor de overige gemeente volgen we de

landelijke trend met een jaarlijkse lichte afname van het aantal leden. De specifieke dienstverlening omvat de

bijdrage die scholen betalen voor het leesprogramma "Doe de Bieb" en verhuur ruimten. Onder de diverse baten

worden de projecten als opbrengst verantwoord. 

In verband met jaarlijks stijgende kosten hebben wij de subsidiebijdrage van de gemeente voor Texel, Schagen

en Hollands Kroon geïndexeerd met 2% per jaar. Den Helder is geïndexeerd met 2,48% conform de kadernota

2021-2024 Gemeente Den Helder.

4

Toelichting (Baten)
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Toelichting (Lasten)

De kosten voor huisvesting gemeente Hollands Kroon zijn in 2020 gewijzigd door de verhuizing naar "De

Ontmoeting" in Anna Paulowna. Op termijn staat de verhuizing vestiging Niedorp op de planning.  Op Texel

heeft de raad ingestemd met een voorbereidingskrediet voor de realisatie van het Cultuurhuis. Definitieve

besluitvorming (go/no go) over het Cultuurhuis Texel vindt plaats medio september 2021 bij de

beschikbaarstelling van het investeringskrediet. In Nieuw Den Helder loopt in maart 2021 het huurcontract

met Woningstichting af. In april 2020 is dit contract pro forma opgezegd. Ons doel is om een pand te huren dat

"midden in de samenleving" staat. En daarnaast ook de mogelijkheid biedt om meer activiteiten te ontplooien.

Verder verwachten wij de komende jaren geen (financieel) significante wijzigingen in onze huisvestingslasten

buiten de jaarlijkse indexeringen. In 2020 hebben we door COVID-19 enkele incidentele uitgaven gehad.

Huisvesting

De bibliotheken draaien op twee typen medewerkers. Betaalde professionals en vrijwilligers. Het is als

bibliotheek lastig om gemotiveerde vrijwilligers te vinden. Daarnaast schrijft de CAO Openbare Bibliotheken

voor dat de inzet van vrijwilligers beperkt blijft tot een aanvulling op de professionele organisatie. In

gemeente Den Helder is  een uitbreiding van 1,5 fte opgenomen om de formatie op een gezond niveau te

houden. De personeelskosten zijn met 2,5% geïndexeerd met het oog op toekomstige CAO stijgingen. Onze

uitdaging blijft om binnen de kaders van de begroting een goede formatie samen te stellen.

Personeel

Automatisering

In 2020 is het besluit genomen de bibliotheekautomatisering te vervangen. In 2021 wordt deze volledig in

gebruik genomen. Hiermee is de bibliotheek voorzien van een systeem dat de komende jaren aan alle eisen en

wensen voldoet. Een gedeelte van de aanschaf (60%) heeft plaatsgevonden in 2020 en kan worden

opgevangen door de bestemmingsreserve. Het restant zal in 2021 ten laste van de bestemmingsreserve en/of

exploitatie komen. De kosten worden jaarlijks met 2% geïndexeerd. 
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Collectie en media

De collectie bestaat in 2020 uit twee gedeelten. 

1.  De reguliere aanschaf collectie met een optimale verhouding tussen volwassen- en jeugdcollectie

2.  Afschrijving en vervanging jeugdcollectie

 

Wij hebben de afschrijving en vervanging jeugdcollectie opnieuw bekeken en doorgerekend  in een realistisch

scenario. Het is een utopie om aan te nemen dat de jeugdcollectie 10 jaar stand houdt. Het is aannemelijker

dat boeken eens per 5 jaar moeten worden vervangen. Dit staat los van de aanschaf van nieuwe collectie. In de

meerjarenbegroting hebben we dit dan ook meegenomen. De kosten worden jaarlijks met 2% geïndexeerd.

 

De collectie van programma "Doe de Bieb" wordt hier ook uit betaald. 
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Toelichting (Lasten)

Bestuur en organisatie

Administratie

Transportkosten

Specifieke kosten

Overige kosten (hieronder worden onder andere de kosten verantwoord voor de projecten)

In de volgende kosten verwachten we geen grote afwijkingen. Deze worden per jaar met 2% geïndexeerd;

Backoffice

In de kosten backoffice worden alle kosten die niet direct aan een vestiging en/of gemeente kunnen worden

toegewezen verdeeld. Hiervoor gebruiken wij een verdeelsleutelmethode die per gemeente vaststaat. Wij

verwachten de komende jaren geen grote afwijkingen buiten de indexering van 2% van deze

kosten.

Saldo baten en lasten

Het saldo voor  toevoeging aan reserve bedraagt € 147.738,- in 2021 tot € 126.306,- in 2024. 

 Hierdoor zijn wij in staat om ook de komende jaren als bibliotheekorganisatie de functie zoals omschreven in

Wet Stelsel Openbare Bibliotheken op een goede wijze uit te voeren. De reserve wordt onder meer gebruikt om

schommelingen in het saldo tussen baten en lasten op te vangen.  

BEGROTING 2021-2024

Den Helder, 1 oktober 2020



7

BEGROTING PER GEMEENTE 2021  
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BEGROTING PER GEMEENTE 2022 
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