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Datum vergadering: 
Nota openbaar: Ja, de nota is openbaar ï b a a r * W 

Onderwerp: B&W-advies: Subsidieverlening 2018 ZINiN Bibliotheek 

Advies: 
1. De directie van ZINiN Bibliotheek voor 2018 een subsidie verlenen van C 847.200, - voor de prestaties zoals 
genoemd in de bijlage bij de beschikking; 
2. Voor de huisvestingskosten en facilitaire dienstovereenkomst in het Huis voor Cultuur en Bestuur een 
subsidie verlenen van C 370.320, - . 

Besluit B en W: CjDr\^O^XY\ CXÒOxCZ Û 
Korte samenvatting: 
De jaarlijkse subsidieverlening wordt ter besluitvorming aan u voorgelegd. De bibliotheek ontvangt de subsidie 
zoals gebruikelijk in de vorm van budgetsubsidie voor de uitvoering van prestaties die vooraf worden 
afgesproken. 

Aanleiding: 

De directie van ZINiN heeft op 8 juni 2017 de subsidieaanvraag ingediend. 

Relevante eerdere besluiten: 

Raadsbesluit 8 november 2017 : programmabegroting 2018 . 

Doelstelling: 
ZINiN Bibliotheek zet zich in om persoonlijke ontwikkeling voor alle inwoners in Hellendoorn te faciliteren en te 
bevorderen. Persoonlijke ontwikkeling kan betrekking hebben op het aanleren van vaardigheden die nodig zijn 
om mee te doen in de samenleving. Maar ook om die vaardigheden te behouden en verdieping te zoeken. De 
veranderende maatschappij vraagt een andere rol van de bibliotheek. ZINiN bibliotheek geeft zijn rol vorm als 
onderdeel van een keten van maatschappelijke en educatieve organisaties in de gemeente, regionaal en landelijk. 
Kennishuis 
ZINiN wi l een prominente rol blijven spelen in de lokale gemeenschap als plek waar persoonlijke ontwikkeling 
centraal staat en een inspirerende plaats bieden waar ontmoeting centraal staat. Kennisontwikkeling en 
kennisuitwisseling voor jong tot oud op maatschappelijk en cultureel terrein, vanaf de basisvaardigheden tot aan 
vergaande persoonlijke ontwikkeling staat in het Kennishuis centraal. 
Oplossing: 
De bibliotheek ontvangt jaarlijks een vorm van budgetsubsidie, waarbij het de bibliotheek vrij staat het budget 
naar eigen inzicht te besteden, mits de prestatieafspraken worden nagekomen. Deze prestatieafspraken richten 
zich op het aanbod (vestigingen, openingstijden, internet, collecties, bijzondere activiteiten), het gebruik (aantal 
individuele gebruikers, educatieve instellingen), de hoogte van de contributie, de inlichtingen/bemiddelingsfunctie 
en de uitleenfunctie (aantal te realiseren uitleningen). 
Prestaties 
De afspraken over de prestaties die in 2018 moeten worden nagekomen, borduren voort op de ingezette lijn die 
vernieuwing van het bibliotheekwerk beoogt en de dienstverlening zoals die in voorgaande jaren was. Voor het 
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bepalen van de tarieven sluit de bibliotheek aan bij afspraken die in Overijssels verband zijn gemaakt (uniforme 
tarieven). Voor komend jaar betekent dit dat het lidmaatschap tot 18 jaar onveranderd gratis is en voor 
volwassenen C 55,- bedraagt ^ 2 0 1 7 ) . Er zijn daarnaast ook kwartaalabonnementen en abonnementen voor E-
books mogelijk. 

In 2018 wordt naast de 'reguliere' werkzaamheden onder andere ingezet op de volgende onderdelen: 
» Jeugd en Onderwijs: De nadruk ligt op het jong beginnen met het aanleren van de basisvaardigheden, 

waarbij het voorkomen van taalachterstanden centraal staat. Door middel van ondersteuning van 
voorschoolse instellingen bij W E programma's, samenwerking met instellingen voor baby- en peuterzorg 
(Boekstart), Taal-, Lees- en Mediawijsheidprogramma's primair onderwijs (Biebwijz.nl), verdere invoering 
van 'de bibliotheek op school' (18 scholen in 2018) , Boekstart op 5 locaties Kinderopvang, 
samenwerking met Reggesteyn (Zoek 8i Boek en Combipas), Voorleesexpress (20 weken voorlezen bij 
gezinnen thuis) in 30 laagtaalvaardige gezinnen. De bibliotheek hanteert hiermee een doorlopende leerlijn 
educatie. 

» Cultuureducatie: de combinatiefunctionaris cultuur biedt ondersteuning aan cultuureducatie activiteiten 
in de gemeente voor jongeren in het primair onderwijs. Leerlingen maken in hun schoolperiode kennis 
met alle disciplines: dans, drama, literatuur, erfgoed, media en muziek. Elke basisschool heeft in 2018 
een doorgaande leerlijn cultuureducatie, elke school heeft daarnaast een eigen cultuurbeleidsplan. In 
2018 start het nieuwe Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK) project rondom De Regge. 

« Participatie, zelfredzaamheid en persoonlijke ontwikkeling: Taalpunt: het taalpunt is een centraal 
laagdrempelig en herkenbaar punt voor vragen en advies over en ondersteuning bij de verbetering van de 
beheersing van de Nederlandse taal. In Hellendoorn en Nijverdal is een taalpunt ingericht met als doel: 
het bereik van volwassenen met een taalachterstand vergroten door een laagdrempelige plek te bieden 
waar laaggeletterden (c.q. hun familie, vrienden, buren, werkgevers) terecht kunnen. Er wordt gebruik 
gemaakt van vrijwilligers die opgeleid zijn als taalcoach. Taal voor thuis: uit onderzoek blijkt dat kinderen 
in taalarme gezinnen een groter risico lopen op laaggeletterdheid. De cursus Taal voor Thuis helpt de 
betrokkenheid van ouders bij de ontwikkeling van hun kind te vergroten. Zij worden niet alleen zelf ook 
bekwamer in basisvaardigheden, maar kunnen hun kind daardoor beter helpen bij zijn of haar 
ontwikkeling. In 2018 starten verschillende oudergroepen op 2 basisscholen en 1 peuterspeelzaal. 
NB: in het Learning Lab is in 2017 een brede werkgroep 'Geletterdheid en basisvaardigheden' actief 
geweest met als doel beleidsbehoeften uit de praktijk in kaart te brengen en nieuw beleid te formuleren 
gebaseerd op 'effect denken'. In 2018 wordt hiermee een verdieping gemaakt. 

« Digitale vaardigheden: met de toenemende digitalisering is digitale vaardigheid steeds meer een 
basisvaardigheid geworden. De bibliotheek biedt daarom cursussen aan in samenwerking met andere 
partners. 

» Huiskamer: de bibliotheek is zich bewust van de veranderende maatschappij en haar rol ten aanzien van 
het thema leren en werken. Dat vraagt andere faciliteiten dan tien jaar geleden tijdens de inrichting van 
de bibliotheek kon worden voorzien. Er is een stijgende behoefte aan werk- en studieplekken. 

« Kennishuis: in de nieuwe bibliotheekwet (201 5) is vastgelegd dat de bibliotheek een plek moet zijn waar 
kennis en informatie beschikbaar is. Waar mogelijkheden zijn voor ontwikkeling en educatie. Waar lezen 
en het laten kennismaken met literatuur wordt bevorderd. Waar ontmoeting en debat wordt 
georganiseerd en waar mensen kunnen kennismaken met kunst en cultuur. Onder de noemer Kennishuis 
geeft ZINiN hieraan invulling. Naast het bestaande aanbod van workshops en cursussen zal een 
coördinator dit verder uitbouwen waarbij ook wordt samengewerkt met lokale aanbieders onder het label 
Kennishuis. Voor de noodzakelijke extra investering in hard- en software en het inrichten van extra werk
en studieplekken doet ZINiN een investering van C 20.000,- . Deze investering wordt bekostigd uit de 
lopende exploitatie. ZINiN verzoekt om de afschrijving in de jaarlijkse begroting te mogen opnemen (5 
jaar C 4.000,-) . Voorgesteld wordt dit verzoek te honoreren omdat het past bij de veranderende rol 
(uitbreiding) van de bibliotheek zoals vastgelegd in de bibliotheekwet. 

Het volledige overzicht van de prestatieafspraken is als bijlage bij de conceptbeschikking gevoegd. 

Effecten: 

ZINiN bibliotheek draagt op verschillende fronten bij aan de ontwikkeling van inwoners van de gemeente 
Hellendoorn. 
Planning: 
Nvt 
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Financiële consequenties: 
Bij de inhoudelijke afspraken hoort een financiële vertaling. De begroting 2018 heeft ZINiN opgesteld in het 
verlengde van de prestatieafspraken en is gebaseerd op voorgaand jaar. De begroting is beoordeeld en geeft een 
realistisch beeld. 

Inflatiecorrectie 
ZINiN heeft voor bibliotheek en theater 1 0Zo inflatiecorrectie in de begroting opgenomen voor 2018. 

A. Subsidie 2018 
Voor de subsidie 2018 gelden de volgende uitgangspunten: 

- Subsidie 2017: 6 830.600,-
Inflatiecorrectie C 5.000,¬

- Bij: CAO stijging: C 7.600,-
Kennishuis (afschrijving hard-software) C 4.000,-

Subsidie 2018 C 847.200,-

B. Subsidie 2018 huisvestingskosten en facility HcB 
De subsidie voor de huisvestingskosten in het Huis voor Cultuur en Bestuur is gelijk aan de huurvordering 
(vestzak-broekzak) minus een bedrag van C 69.500, - per jaar dat niet apart wordt gesubsidieerd, maar al binnen 
de bestaande begroting van de bibliotheek wordt gedekt. Datzelfde geldt voor de facilitaire overeenkomst. Deze 
subsidie wordt niet uitbetaald, maar intern met de vordering verrekend. Voor 2018 bedragen deze: 

subsidie huisvesting C 289.030,-
subsidie facility C 81.290,-

De subsidie is binnen de gemeentelijke begroting beschikbaar. 

Personele consequenties: 
Nvt 

Juridische consequenties: 
De subsidie wordt door middel van een beschikking verleend. 

Informatisering I Automatisering: 
Nvt 

Burger- en overheidsparticipatie: 
Nvt 

Communicatie: 
Zoals gebruikelijk wordt uw besluit ter kennisname aan de commissie Samenlevingszaken gestuurd. 

Overige consequenties: 
Nvt 
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