Bestuursovereenkomst
gemeenten en Bibliotheek De Kempen
Partijen:
1. Gemeente Bergeijk,
te dezen vertegenwoordigd door
en
2. Gemeente Bladel,
te dezen vertegenwoordigd door
en
3. Gemeente Cranendonck,
te dezen vertegenwoordigd door
en
4. Gemeente Oirschot,
te dezen vertegenwoordigd door
en
5. Gemeente Eersel,
te dezen vertegenwoordigd door
en
6. Gemeente Reusel-De Mierden,
te dezen vertegenwoordigd door
en
7. Gemeente Valkenswaard,
te dezen vertegenwoordigd door

hierna gezamenlijk ook wel aangeduid als “de gemeenten”;
en
8. Stichting Bibliotheek De Kempen,
te dezen vertegenwoordigd door
hierna aangeduid als “de bibliotheek”

Page 1 of 8

Versie 9 januari 2018

Nemen het volgende in overweging:
•
•
•
•
•

•
•

•

•

de bibliotheek verzorgt het bibliotheekwerk in de gemeenten;
de gemeenten hebben ieder een subsidierelatie met de bibliotheek;
de gemeenten hebben belang bij een collectieve financiering van bepaalde
onderdelen van de bibliotheek voor het behoud van kwaliteit en continuïteit;
partijen achten het belangrijk om de subsidiemethodiek af te stemmen voor
een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering;
partijen achten het wenselijk dat de gemeenten op hoofdlijnen een
gemeenschappelijke koers uitzetten, zonder dat de ruimte voor maatwerk en
flexibiliteit op het niveau van de individuele gemeenten verloren gaat;
partijen hebben een visie op het bibliotheekwerk en de dienstverlening door
de bibliotheek ontwikkeld;
per 1 januari 2015 geldt de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen
(Wsob). Partijen stellen vast dat de samenwerking tussen gemeenten en
bibliotheek past binnen de uitgangspunten van deze wet. De gemeenten
nemen gezamenlijk de verantwoordelijk om een dekkend bibliotheeknetwerk
in stand te houden en hebben daarbij gekozen voor de samenwerking met de
bibliotheek;
partijen hebben de afspraken over de onderlinge samenwerking vastgelegd in
een bestuursovereenkomst, ondertekend op 30 september 2013. Partijen
wensen deze bestuursovereenkomst mede om de genoemde redenen aan te
passen aan de actualiteit en met in achtneming van de uitspraak van 14
november 2017 van de Rechtbank Oost-Brabant. De gemeente Oirschot heeft
de bestuursovereenkomst, ondertekend op 30 september 2013, beëindigd. De
gemeente Oirschot wenst deel te nemen aan de hernieuwde samenwerking.
partijen hebben de hernieuwde afspraken als volgt neergelegd;
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Komen het volgende overeen:

1

Begripsbepalingen

1.1

Kernfuncties: de functies van de bibliotheek zoals deze zijn vastgelegd in
artikel 5 van de Wsob en nader benoemd in een door partijen vastgestelde
beleidsvisie;

1.2

Centrale kosten: kosten van de gezamenlijke uitvoering van het
bibliotheekwerk. De centrale kosten worden in het bestuurlijk overleg
benoemd en vastgesteld en vervolgens uitgedrukt in een bedrag per
inwoner, namelijk de totale centrale kosten volgens de begroting van de
bibliotheek, gedeeld door het totaal der inwoners van gemeenten
gezamenlijk (peildatum is 1 januari van het jaar voorafgaand aan het
subsidiejaar).

1.3

Lokale kosten: kosten van de lokale uitvoering van het bibliotheekwerk
volgens de begroting van de bibliotheek.

2

Subsidie voor centrale en lokale kosten

2.1

Gemeenten nemen jegens elkaar en jegens de bibliotheek de verplichting
op zich om aan de bibliotheek subsidie voor de centrale kosten te
verstrekken naar rato van het inwoneraantal van de betreffende gemeente.

2.2

Een gemeente bepaalt individueel en in overleg met de bibliotheek de lokale
uitvoering van het bibliotheekwerk en daarmee de omvang van de subsidie
voor de lokale kosten.

3
3.1

4
4.1

Certificeringsnormen
De bibliotheek voldoet aan de tussen VNG en VOB overeengekomen
landelijke certificeringsnormen. Certificering is voorwaarde voor deelname
aan het landelijke netwerk en de landelijke digitale bibliotheek.

Indexering
De centrale en lokale kosten worden jaarlijks per 1 januari geïndexeerd op
basis van het prijsindexcijfer van het CBS voor de gezinsconsumptie per 1
januari van het jaar voorafgaand aan het begrotingsjaar van de bibliotheek.
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4.2

5
5.1

6

Wanneer een individuele gemeente verzuimt de subsidie conform de
indexering aan te passen, is de bibliotheek gerechtigd om de lokale
uitvoering van de het bibliotheekwerk voor die gemeente zodanig te
verminderen dat zij en de andere gemeenten geen nadelige gevolgen
ondervinden van dit verzuim.

Bestemmingsreserve
Per gemeente kan een bestemmingsreserve worden gevormd ten behoeve
van die gemeente. Deze bestemmingsreserve is afzonderlijk inzichtelijk in
de jaarrekening. Het doel en omvang van deze bestemmingsreserve wordt
door de gemeente en de bibliotheek in overleg vastgesteld (bijv. ten
behoeve van lokale kosten voor herinrichting of ICT voorzieningen).

Overige inkomsten

6.1

De bibliotheek hanteert uniforme tarieven voor lidmaatschap en bijkomende
vergoedingen van gebruikers uit de deelnemende gemeenten.

6.2

Aan het begin van het jaar wordt aan de hand van de postcodes de
verdeling van de betaalde abonnementen (gebruikersopbrengsten) bepaald.
Voor de jaarrekening wordt de beginstand van het jaar genomen als
uitgangspunt voor de verdeling van de gebruikersopbrengsten in dat jaar.

6.3

Overige inkomsten dan de onder 6.2. genoemde abonnementen worden
daar verantwoord waar ze ontvangen c.q. betrekking op hebben.

7

Beëindigen subsidierelatie (centrale en lokale kosten)

7.1

Een gemeente neemt bij beëindiging van de subsidierelatie met de
bibliotheek een aanzeggingstermijn in acht van ten minste 12 maanden. De
subsidierelatie kan slechts per 1 januari van het kalenderjaar worden
beëindigd. De gemeente stelt zowel de bibliotheek als de overige
gemeenten schriftelijk en met inachtneming van deze termijn op de hoogte
van het besluit.

7.2

Een gemeente betaalt bij beëindiging van de subsidierelatie in het eerste
jaar na de beëindiging van de subsidie 50% van haar bijdrage in het
voorafgaande kalenderjaar aan de bekostiging van centrale kosten. In het
daarop volgende kalenderjaar betaalt zij nog 25% van haar bijdrage. In het
kalenderjaar van de aanzeggingstermijn (voorafgaand aan de beëindiging)
betaalt de gemeente 100% van de centrale kosten.
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7.3

Bij beëindiging van de subsidie treedt de gemeente in overleg met de
bibliotheek over de gevolgen van het beëindigen van lokale kosten.
Bibliotheek en gemeente spannen zich gezamenlijk in om te voorkomen dat
de samenwerking tussen de bibliotheek en de andere gemeenten schade
ondervindt. In overleg nemen zij maatregelen om eventuele frictiekosten te
voorkomen, althans zo veel mogelijk te minimaliseren. Onder frictiekosten
wordt in ieder geval verstaan: afvloeiingskosten personeel front office,
kosten lokale huisvesting en kosten beëindiging lokale contracten. Onder
mogelijke maatregelen wordt verstaan: vroegtijdige staking/vermindering
van de lokale activiteiten en financiering van de afvloeiingskosten uit de
beschikbare subsidie/eventuele reserves. Ten behoeve van de lokale
bibliotheekvoorziening aangeschafte collectie en inventaris is eigendom van
de bibliotheek en wordt niet aangemerkt als vermogensvorming waarvoor
bij beëindiging een vergoeding verschuldigd is aan de betreffende
gemeente. In het kalenderjaar jaar van de aanzeggingstermijn
(voorafgaand aan de beëindiging) betaalt de gemeente 100% van de lokale
kosten. Indien partijen niet tot overeenstemming komen over de gevolgen
van het beëindigen van de lokale kosten, vallen beide partijen terug op de
Algemene wet bestuursrecht. De effectuering hiervan vindt niet eerder
plaats dan in het eerste jaar na het kalenderjaar van de aanzeggingstermijn

7.4

In geval een gemeente de subsidierelatie met de bibliotheek beëindigt en
aansluitend een subsidierelatie aangaat met een andere
bibliotheekorganisatie, draagt de gemeente er zorg voor dat boventallige
medewerkers in de vestigingen in dienst treden bij die andere organisatie.
Indien en voor zover herplaatsing niet mogelijk is en boventallige
medewerkers moeten worden ontslagen, treedt de gemeente met de
Bibliotheek in overleg over de financiering van de afvloeiingskosten.

8
8.1

Vermindering subsidierelatie (lokale kosten)
Indien een gemeente de subsidie voor de lokale kosten vermindert met
meer dan 10%, neemt zij een aanzeggingstermijn in acht van ten minste 12
maanden. De gemeente stelt zowel de bibliotheek als de overige gemeenten
met inachtneming van deze termijn op de hoogte van het (voorgenomen)
besluit. De subsidie kan slechts per 1 januari van het kalenderjaar worden
verminderd.
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8.2

Indien een gemeente de subsidie zodanig vermindert dat frictiekosten
dreigen te ontstaan, treedt de gemeente in overleg met de Bibliotheek over
het voorkomen van deze kosten, zoals bedoeld in artikel 7.4.

8.3

Het is niet mogelijk de subsidie voor de centrale kosten te verminderen.

9

Deelname van derde-partijen

9.1

Partijen zijn overeengekomen dat organisaties als derde-partij kunnen
aansluiten bij de dienstverlening van de bibliotheek, na instemming van alle
partijen

9.2

Indien de derde-partij een gemeente betreft, geldt de voorwaarde dat deze
partij zich door ondertekening van onderhavige overeenkomst conformeert
aan de in deze overeenkomst opgenomen afspraken.

9.3

Indien de derde-partij geen gemeente betreft, geldt de voorwaarde dat deze
derde-partij de volledige kostprijs (incl. de centrale kosten) van de
dienstverlening door de Bibliotheek betaalt en garant staat voor het betalen
van mogelijke (frictie)kosten.

10 Bestuurlijk overleg
10.1 Ten minste eenmaal per kalenderjaar vindt een bestuurlijk overleg plaats
om de voortgang in de samenwerking en beleidsmatige en financiële
ontwikkelingen te bespreken die de inhoud en de financiering van het
bibliotheekwerk (op termijn) raken en zo nodig beleid vast te stellen.

11 Duur en wijziging overeenkomst
11.1 De overeenkomst is van onbepaalde duur.
11.2 De overeenkomst kan alleen worden gewijzigd of worden beëindigd, na
overleg en indien alle partijen hiermee unaniem instemmen.
11.3 Een individuele gemeente kan de overeenkomst opzeggen. Opzegging van
de overeenkomst door een gemeente geschiedt met inachtneming van
artikel 7 van deze overeenkomst. Een opzegging geschiedt schriftelijk en
zowel aan de Bibliotheek als alle andere gemeenten.

12 Ingangsdatum overeenkomst
12.1 De overeenkomst treedt inwerking op dag waarop zij door partijen is
ondertekend.
12.2 Bij inwerkingtreding van de overeenkomst komt de bestuursovereenkomst
van 30 september 2013 te vervallen.

13 Toepasselijk recht
13.1 De subsidierelatie is onlosmakelijk verbonden met deze overeenkomst.
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13.2 Op deze overeenkomst is het Nederlands Recht van toepassing.

Aldus overeengekomen en getekend in 9-voud te XXX d.d. XXX

Gemeente Bergeijk

XXX,
wethouder

Gemeente Bladel

XXX,
wethouder

Gemeente Cranendonck

XXX,
wethouder

Gemeente Eersel

XXX,
wethouder
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Gemeente Oirschot

XXX,
wethouder

Gemeente Reusel-De Mierden

XXX,
wethouder

Gemeente Valkenswaard

XXX,
wethouder

Stichting Bibliotheek De Kempen

XXX,
Directeur-bestuurder

Stichting Bibliotheek De Kempen

XXX,
Voorzitter Raad van Toezicht
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