Bestuursovereenkomst
gemeenten Asten, Deurne, Helmond en Someren
inzake subsidiëring van de stichting Bibliotheek Helmond-Peel 2018 - 2020
De gemeenten Asten, Deurne, Helmond en Someren, ten deze krachtens artikel 171 van de
Gemeentewet vertegenwoordigd door hun burgemeesters, handelend ter uitvoering van een besluit
van de respectieve colleges van burgemeester en wethouders,
hierna genoemd "de gemeenten"
Overwegende:
• dat de gemeenten in het verleden besloten hebben samen te werken om een
bibliotheekvoorziening in stand te houden die maximaal toegankelijk is voor hun inwoners,
laagdrempelig, innovatief en vernieuwend, aangeboden door stichting Bibliotheek Helmond-Peel;
• dat de beleidskoers van de gemeenten zich richt op een moderne en goed functionerende
bibliotheek als basisvoorziening waarbij een vrije informatievoorziening aan de inwoners is
geborgd die bijdraagt aan hun individuele, educatieve, culturele en maatschappelijke ontwikkeling;
• dat de gemeenten zich ten doel stellen om producten en diensten af te nemen die het mogelijk
maken om kennis en informatie over te dragen op het gebied van lezen en literatuur, kunst en
cultuur en van ontwikkeling en educatie ten behoeve van hun inwoners;
• dat elk van de gemeenten voornemens is om gedurende de looptijd van deze
bestuursovereenkomst aan de stichting Bibliotheek Helmond-Peel een subsidie te verstrekken
voor de uitvoering van activiteiten in elk der gemeenten indien en voor zover de raden van de
betreffende gemeenten hiervoor middelen voteren;
• dat elke gemeente financieel verantwoordelijk is voor de gevolgen van de subsidiëring van de
activiteiten van de stichting in de eigen gemeente zonder dat de financiële gevolgen hiervan
afgewenteld mogen worden op de andere gemeenten;
• dat de gemeenten de samenwerking voor de periode 2018-2020 wensen te continueren;
spreken onderling het navolgende af:
1. Financiële kaders
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Voor de bekostiging van de in de besluiten tot subsidieverlening opgenomen activiteiten en
programma's wordt door het bevoegde orgaan van de betreffende gemeente jaarlijks een
subsidie aan stichting Bibliotheek Helmond-Peel verleend.
De subsidie kan jaarlijks worden bijgesteld op basis van de per gemeente vastgestelde
indexeringssystematiek.
Voor de bekostiging van de huisvestingslasten is in de onder 1.1. bedoelde subsidie een
component opgenomen ter dekking van de huisvestingslasten om de stichting Bibliotheek
Helmond-Peel in staat te stellen de op locatie in de betreffende gemeente aan te bieden
activiteiten en programma's te realiseren.
De werkelijke kosten van huisvesting worden per afzonderlijke gemeente vooraf door de
stichting Bibliotheek Helmond-Peel inzichtelijk gemaakt en meegenomen in de jaarlijks door
elke gemeente te verlenen subsidie. Kosten van huisvesting in de ene gemeente worden nooit
ten laste gebracht van een andere gemeente.
De kosten van de algemene overhead worden naar rato van het inwonertal per gemeente
bepaald naar de situatie op 1 januari voorafgaand aan het jaar waarvoor de reguliere
subsidieaanvraag geldt.
De wijze van uitbetaling van de subsidiebedragen gebeurt op basis van bevoorschotting zulks
ter bepaling van elke gemeente.
Stichting Bibliotheek Helmond-Peel krijgt van de gemeenten de ruimte om binnen haar
doelstellingen zoals vastgelegd in haar statuten en beleidsplan 2017 - 2020, andere financiële
middelen te verwerven dan de subsidies van de gemeenten.
Tekorten of overschotten in de exploitatie zijn voor rekening van stichting Bibliotheek HelmondPeel en komen ten laste of ten gunste van de algemene reserve van de stichting, geoormerkt

per gemeente. De omvang van deze reserve bedraagt ten hoogste 20% van het jaarlijks per
gemeente beschikbaar gestelde subsidiebudget.
1.9 Een positief saldo dat is ontstaan als gevolg van niet uitgevoerde activiteiten en programma’s
dan wel niet geleverde diensten en/of producten wordt toegevoegd aan de algemene reserve
voor zover dit bedrag na vaststelling van de subsidie niet wordt teruggevorderd.
1.10 De bevoegde organen van de gemeenten nemen in hun besluiten tot subsidieverlening op dat
de stichting Bibliotheek Helmond-Peel verplicht is voorzieningen te vormen voor de dekking van
kosten/risico’s die op termijn onontkoombaar zijn en die vallen binnen de verantwoordelijkheid
van de instelling.
2. Kwaliteitskaders op te nemen in de besluiten tot subsidieverlening
De bevoegde organen van de gemeenten nemen in hun besluiten tot subsidieverlening op dat de
stichting Bibliotheek Helmond-Peel verplicht is:
a. zich blijvend te certificeren conform het certificeringskader Openbare Bibliotheken;
b. vraag gestuurd en marktgericht te werken;
c. permanent aan productinnovatie te doen op het terrein van bibliotheekwerk en dit te vertalen in
adequate en vernieuwende activiteiten en programma's, diensten en producten;
d. verbinding en samenwerking te zoeken en te onderhouden in een breed netwerk van instellingen.
3. Bestuurlijk en ambtelijk overleg
3.1 Er vindt minimaal eenmaal per jaar (in het voorjaar) een bestuurlijk overleg plaats tussen de
gemeenten en de stichting Bibliotheek Helmond-Peel. Het overleg wordt voorbereid in een
ambtelijk overleg.
3.2 Tijdens het bestuurlijk overleg wordt het gezamenlijke toekomstige beleid afgestemd.
4. Verantwoording
De bevoegde organen van de gemeenten nemen in hun besluiten tot subsidieverlening op dat de
stichting Bibliotheek Helmond-Peel verplicht is:
a. jaarlijks vóór het daarvoor per gemeente bepaalde tijdstip een inhoudelijk verslag over het
voorafgaande boekjaar aan te bieden alsmede een jaarrekening die is voorzien van een
goedkeurende controleverklaring van de accountant;
b. in de jaarrekening inzicht te geven in de samenstelling van de exploitatierekening per
gemeente;
c. in het inhoudelijk jaarverslag informatie op te nemen om te kunnen beoordelen of de in de
beschikking tot subsidieverlening opgenomen verplichtingen zijn nagekomen;
d. jaarlijks vóór het door de betreffende gemeente nader te bepalen tijdstip de subsidieaanvraag
voor het daaropvolgend jaar aan de gemeente aan te bieden.
5. Wijziging subsidie of beëindigen bestuursovereenkomst
5.1 Indien bij de vaststelling van de gemeentebegroting door de raad van één van de deelnemende
gemeenten de op basis van deze overeenkomst voorgenomen subsidiebedragen niet of niet
volledig beschikbaar worden gesteld, of indien zwaarwegende, niet voorziene, omstandigheden
bij één van de gemeenten hiertoe aanleiding geven, treden de gemeenten met elkaar in overleg
om te bepalen wat hiervan de consequenties zijn voor de continuering van de deelname van de
betreffende gemeente aan deze bestuursovereenkomst.
5.2 Deze bestuursovereenkomst beoogt de structurele instandhouding van bibliotheekwerk in de
deelnemende gemeenten. Bovenwettelijke uitkeringen (conform CAO Openbare Bibliotheken)
dan wel uit te keren vergoedingen op basis van dan geldende wetgeving, ontstaan door het
uittreden, dan wel een tussentijdse wijziging van de subsidie door een gemeente, waaronder
vermindering van de subsidie, komen volledig voor rekening van de betreffende gemeente.
5.3 Eventuele uit de (gedeeltelijke) opzegging voortvloeiende frictiekosten, waaronder de hiervoor
onder 5.2 bedoelde salariskosten, worden niet ten laste gebracht van de andere gemeenten.
Deze frictiekosten komen, indien daartoe al een betalingsverplichting zou bestaan, ten laste van
de gemeente die de subsidie geheel of gedeeltelijk beëindigt. Een besluit tot beëindiging dan wel
wijziging van de subsidie dient in verband met de planning van Bibliotheek Helmond-Peel door
het bevoegd orgaan van de betreffende gemeente minimaal 6 maanden voor aanvang van het

daarop volgend subsidiejaar schriftelijk bij aangetekende brief kenbaar gemaakt te worden aan
de stichting Bibliotheek Helmond-Peel en aan de andere deelnemende gemeenten. Het is de
eigen verantwoordelijkheid van de betreffende gemeente om beëindiging van dan wel wijziging in
de subsidierelatie tijdig kenbaar te maken aan de stichting Bibliotheek Helmond-Peel indien een
langere periode van kennisgeving noodzakelijk is gelet op het bepaalde in artikel 4:51 Algemene
wet bestuursrecht.

6. Overige afspraken
6.1 De gemeenten zijn gehouden elkaar actief te informeren over relevante ontwikkelingen die
betrekking hebben op hetgeen in deze bestuursovereenkomst is afgesproken.
6.2 De gemeenten zullen eventuele geschillen die ter zake van deze overeenkomst of van
nadere daarmee in verband staande overeenkomsten mochten opkomen, in onderling
overleg trachten op te lossen.
6.3 In gevallen waarin deze overeenkomst niet voorziet treden de gemeenten met elkaar in overleg.
7. Duur en wijziging overeenkomst
7.1 Deze overeenkomst wordt aangegaan voor de periode 1 januari 2018 tot en met 31 december
2020. De gemeenten verplichten zich om vóór 1 maart 2020 in overleg te treden teneinde een
eventuele nieuwe overeenkomst voor te bereiden.
7.2 Tussentijdse wijziging van deze overeenkomst is uitsluitend mogelijk indien alle betrokken
gemeenten daarmee instemmen.
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