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Onderwerp: Vaststelling subsidies 2013 ZINiN Bibliotheek en ZINiN Theater 

Advies: 
1. De reguliere subsidie 2 0 1 3 voor ZINiN Bibliotheek vaststellen op C 895 .478 , - (conform het 
verleende bedrag + een bedrag van C 676, - voor cao-consequenties); 
2. De subsidie 2013 voor de huisvesting van de bibliotheek in het HcB vaststellen op 
C 277 .811 , - ; 
3. De subsidie2013 voor de facilitaire dienstovereenkomst in het HcB vaststellen op C 76.804, - ; 

4. De reguliere subsidie 2 0 1 3 voor ZINiN Theater vaststellen op C 483 .122 , - (conform het 
verleende bedrag); 
5. De subsidie 2013 voor de huisvesting van het theater in het HcB vaststellen op C 392 .928 , - ; 
6. De subsidie2013 voor de facilitaire dienstovereenkomst in het HcB vaststellen op C 94.407, - . 

Korte samenvatting: 
De jaarlijkse subsidies aan de bibliotheek en het theater worden na afloop van elk jaar 
vastgesteld. In een terugblik wordt getoetst of de prestaties zijn gerealiseerd die aan de 
subsidieverlening waren verbonden. 

Aanleiding: 
De directie van ZINiN heeft op 30 juni 2014 de inhoudelijke jaarverslagen en de jaarrekeningen 
over 2013 ingediend van het theater en de bibliotheek, ter verantwoording van ontvangen 
subsidies (bijlagen). 
Aan de hand van de ingediende stukken wordt de subsidie vastgesteld, waarbij wordt getoetst of 
de afgesproken prestaties zijn nagekomen. 

Relevante eerdere besluiten: 
12INT02643: subsidieverlening 2013 aan ZINiN Bibliotheek 
12INT02645: subsidieverlening 2013 aan ZINiN Theater 

Doelstelling: 
Bibliotheek 
In 2013 hebt u aan de bibliotheek een subsidie verleend van C 894 .802 , - voor de uitvoering van 
de reguliere activiteiten. Aan deze subsidie hebt u een aantal prestaties verbonden. Het betreft 
zaken als het aantal vestigingen, de omvang van de collectie, het aantal bijzondere activiteiten 
(klassenbezoeken, tentoonstell ingen et cetera), het aantal gebruikers, de hoogte van de 
contributie, de inlichtingen- en bemiddelingsfunctie en het aantal uitleningen. Er mag een 
afwijkingspercentage van 5*26 zijn. 
De subsidies voor de huisvesting (C 277.811,- ) en de facilitaire overeenkomst (C 76.804,-) in het 
HcB zijn intern verrekend met de vorderingen. 

Besluit B en W: o Í m ad U'ć-S 

Theater 
In 2013 hebt u aan het theater een subsidie verleend van C 483 .122 , - voor de uitvoering van de 
reguliere activiteiten. Aan deze subsidie hebt u een aantal voorschriften verbonden. Het betreft 
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zaken ais het aantal professionele voorstellingen, aantal dagdelen verhuur dorpshuisfunctie, het 
ondersteunen van culturele activiteiten en het adviseren, ondersteunen en promotie maken ten 
behoeve van het (sociaal)culturele leven in de breedste zin van het woord. 
De subsidies voor de huisvesting (C 392.928,-) en de facilitaire overeenkomst (C 94.407,- .) in 
het HcB zijn intern verrekend met de vorderingen. 

Bezuinigingen 
ZINiN Theater en Bibliotheek kregen met ingang van 2012 te maken met taakstellende 
bezuinigingen, oplopend van C 11 2.500,- in 2012 tot C 244.000, - vanaf 2016 . Er zijn met 
instemming van de raad afspraken gemaakt hoe deze bezuinigingen de komende jaren over de 
subsidies voor theater en bibliotheek worden verdeeld. De raad heeft met deze afspraken 
ingestemd. 

2012 
In 2012 is een eerste bezuinigingstaakstelling uitgevoerd. ZINiN Bibliotheek en ZINiN Theater 
hebben dat jaar een bezuiniging opgelegd gekregen van C 112.500, - (Ç 34 .500 voor het theater 
en voor de bibliotheek C 78.000,-) . Om de bezuiniging op de subsidie 2012 voor het theater in te 
vullen, is in gezamenlijk overleg besloten de adviesfunctie te beperken. De 
bezuinigingstaakstelling voor de bibliotheek is vooral ingevuld door een verhoging van de tarieven 
en een besparing op de personeelskosten, 

2013 
ZINiN Bibliotheek heeft bovenop de bezuinigingstaakstelling een extra taakstelling gekregen. Deze 
extra bezuiniging loopt op van C 20.000, - in 2013 , C 62 .000, - in 2014 tot C 75 .000 , - in 2015 
e.v. Voor het jaar 201 3 is met de directie van ZINiN overeengekomen dat deze bezuiniging wordt 
ingevuld door uitstel van vervanging van automatiseringsapparatuur en door gebruik te maken 
van de regeling voor de combinatiefunctionaris (-t- C 12.500,-) . 

Oplossing: 

Bibliotheek: toetsing subsidieafspraken 2013 
In onderstaande tabel zijn de gerealiseerde afspraken opgenomen. 

Onderwerp Afspraak Gerealiseerd 
Aantal lokaties K 5 
Aantal openingsuren 89 8 9 1 

Collecties boeken, video, do's, tijdschriften, 
databanken, d v ď s 

gerealiseerd 

Bijzondere activiteiten cursussen, tentoonstellingen, 
klassenbezoeken, landelijke 
activiteiten 

gerealiseerd 

Gebruikers leners 11.450 leners 11.340 
instellingen onderwijs 23 instellingen onderwijs 23 
kinderdagverblijven/psz 10 10 
individueel bezochte gebruikers 1 5 10 

Hoogte contributie 0-18 jaar gratis gerealiseerd 
Volwassenen 'S 52,50 

inlichtingen/bemiddelingen 12.500 12.500 
Uitleningen 410 .000 415 .712 

Het aantal uitleningen in 2013 is opnieuw met 1,2
0

Zo gestegen. Opvallend is dat bibliotheken die 
zijn opgezet volgens het zogenaamde bibliotheekwinkelconcept (zoals in Overijssel) tegen de 
dalende trend in het land, veel hogere uitleencijfers scoren, De bibliotheek heeft opnieuw het 
kwaliteitscertificaat toegekend gekregen voor de periode 2010-2013 , De certificeringsnorm is 

1 Door de verhuizing van de V V V naar de begane grond van de Nijverdalse Bibliotheek kon de 
tijdschriftenafdeling 4 ochtenden extra opengesteld worden. Het V V V personeel houdt dan 
toezicht. 
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een erkend kwaliteitskeurmerk waarmee de kwaliteitszorg in het openbare bibliotheekstelsel 
periodiek en in het hele land wordt getoetst. 
De bibliotheek in Daarlerveen is in 2013 verhuisd naar 't Trefpunt. Voorlopig in een 
vergaderruimte in afwacht ing van de nieuwbouw aan 't Trefpunt in een Kulturhus setting. Het 
bibliotheekgebouw dat in eigendom was van ZINiN Bibliotheek, is voor C 1,- verkocht aan de 
gemeente in ruil voor het huurrecht voor een periode van 15 jaar. 

Conclusie: de afspraken die aan de subsidie 2013 waren verbonden, zijn gerealiseerd. De 
subsidie kan daarom worden vastgesteld op C 895 .478 , - (conform het verleende bedrag een 
bedrag van C 676, - voor cao-consequenties; zie onder 'financiële consequenties). 

Theater: toetsing subsidieafspraken 2013 
In onderstaande tabel zijn de gerealiseerde afspraken opgenomen. 

Onderwerp Afspraak Gerealiseerd 
Aantal professionele 
voorstellingen 
Bezettingsgraad 
Bezoekersaantal 

Minimaal 40 

6096 
10 .934 

60 

7696 
12.852 professionele voorstellingen 
(60) 
3.689 lokaal talent voorstellingen (18) 
700 theatervoorstellingen met een 
toefje zorg (3) 
6 .450 schoolvoorstell ingen (23) 

Dorpshuisfunctie Theaterzaal 90 dagen 
Nevenzalen 70 dagdelen 

Aantal bezoekers 20 .000 

Theaterzaal 109 dagen waaronder 18 
amateur-voorstellingen 
Nevenzalen 223 dagdelen 
17.331 bezoekers 

Ondersteuning en 
organiseren culturele 
activiteiten, w.o . exploitatie 
Openluchttheater 

Ten behoeve van het 
(sociaal)culturele leven 

15 voorstellingen OLT 25 voorstellingen OLT 
3.950 bezoekers 

Adviseren, ondersteunen, 
promotie in brede zin 

o.a. website 
www.cultuurpleinhellendoorn.nl gerealiseerd 

Het theaterseizoen is succesvol afgesloten. 25 voorstellingen waren uitverkocht en er werd een 
bezettingsgraad van 7096 gerealiseerd. De 18 amateurvoorstellingen realiseerden een 
bezettingsgraad van 6996. Ook in 2013 werd een aantal voorstelling geprogrammeerd in de 
cyclus Theater met een toefje zorg, in samenwerking met ZorgAccent en Thuiszorg Noord West 
Twente. 
Daarnaast exploiteert ZINiN Theater een bioscoop en een filmhuis, die over het algemeen goed 
worden bezocht. (ZINeMa is een niet gesubsidieerd product). 

Conclusie: de afspraken die aan de subsidie 2013 waren verbonden, zijn gerealiseerd. De 
subsidie kan daarom worden vastgesteld op C 483 .122 , - (conform het verleende bedrag). 

Effecten: 
ZINiN Bibliotheek en ZINiN Theater hebben met hun activiteiten het (sociaal)culturele leven in de 
gemeente Hellendoorn gestimuleerd en ondersteund. 

Planning: 
Nvt 
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Financiële consequenties: 
Algemeen 
De jaarrekeningen 2013 zijn voorzien van een goedkeurende accountantsverklaring. De subsidies 
zijn verleend als budgetsubsidie. Dat houdt in dat zowel mee- als tegenvallers voor ZINiN zijn. De 
enige afwijking hierin is dat cao-consequenties altijd worden vergoed, ook die ten tijde van de 
begroting niet waren voorzien. Het subsidiejaar 2013 is het laatste jaar dat de cao-consequenties 
achteraf nog worden vergoed voor aanvragen in dat jaar. Met ingang van 2014 is de Algemene 
Subsidieverordening op dit punt aangepast. Aanvragen voor budgetsubsidie moeten vanaf dan 
inclusief cao-consequenties worden gedaan. 

Bibliotheek 
De jaarrekening van de bibliotheek sluit met een positief saldo van C 1.396,-. Dit saldo wordt 
toegevoegd aan de egalisatiereserve. In het kader van de continuïteitsveronderstelling merkt de 
accountant op dat de bibliotheekgebouwen in Haarle en Hellendoorn onbelast eigendom zijn van 
de bibliotheek, (verzekerde waarde C 800.400,-) en kunnen bij een eventuele verkoop de 
financiële positie van de bibliotheek versterken. 
De bibliotheek had in 201 3 subsidiabele cao-consequenties ter hoogte van C 676,- die niet in de 
subsidieverlening zijn meegenomen. Dit bedrag wordt nabetaald. 

Theater 
Het theater maakt samen met het Toeristisch Bureau Hellendoorn deel uit van Stichting Culturele 
Organisatie Hellendoorn. Het theater heeft een positief resultaat over 2013 behaald van 
C 28.748, - . 
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daarom neen verrekening plaats met het theater. Voor de bibliotheek geldt zoals genoemd een 
nabetaling voor de cao-consequenties van C 676,- . 

Overigens: over de commerciële activiteiten is jaarlijks 9
0

Zo pacht verschuldigd. Om verstrengeling 
met de gesubsidieerde activiteiten te voorkomen, wordt dit niet met de subsidie verrekend maar 
via de zakelijke weg (privaatrechtelijk) geïnd. 

Personele consequenties: 
Nvt 

Juridische consequenties: 
De subsidievasistellingen worden door mldde! van een beschikking aan ZINiN meegedeeld. 

Inf ormatiserino I AutomatiseririQ: 
Nvt 

Burger- en overheidsparticipatie: 
Nvt 

Communicatie: 
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gebruikelijk ter kennisname aan de commissie Samenlevingszaken gezonden. 

Overige consequenties: 
Nvt 


