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Geachte leden van de gemeenteraad van Heerhugowaard,
Kennisnemen van
Er heeft bestuurlijk overleg plaatsgevonden tussen de opdrachtgevende gemeenten aan de
Bibliotheek Kennemerwaard. Er is afgesproken dat we eerst inventariseren of we de inhoudelijke
opdrachten aan de bibliotheek op elkaar af kunnen stemmen, alvorens we nadere afspraken
maken over uniforme verlening van de subsidie (inclusief afspraken over gelijke indexering).
Inleiding
Wij verstrekken jaarlijks een subsidie aan de Bibliotheek Kennemerwaard voor de uitvoering van
verschillende activiteiten, zoals het klassieke bibliotheekwerk, maar ook de Bibliotheek op school,
het project Veilig puberen en verschillende activiteiten ter bevordering van de (digitale)
geletterdheid. Ook de gemeenten Alkmaar, Bergen en Castricum verstrekken subsidie aan de
Bibliotheek Kennemerwaard. In een convenant hebben de vier gemeenten afspraken vastgelegd
over onder andere de gezamenlijke financiering van de backoffice van de Bibliotheek.
Tijdens de behandeling van de Raadsbegroting 2020 op 4 november 2019 heeft u de subsidie
aan de Bibliotheek Kennemerwaard ter sprake gebracht. Aanleiding hiervoor was een brief van
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de Bibliotheek over de mogelijke1 cao-loonstijging van 3% per 2020. In de Raadsbegroting 2020
is voor de subsidie aan de Bibliotheek een indexering van 1,75% opgenomen.
Middels een amendement heeft GroenLinks voorgesteld om een indexering van 3% toe te
passen over de loonkostencomponent van de subsidie aan de Bibliotheek. Wethouder Does
heeft in dat kader gemeld dat momenteel alle opdrachtgevende gemeenten een andere index
hanteren, en dat hij hierover in overleg gaat met de andere gemeenten, ook gezien het
convenant. Na deze toezegging heeft GroenLinks het amendement ingetrokken. In de
gemeenten Castricum en Bergen is de indexering door de raad geamendeerd waarbij de 3%
loonkostenstijging heeft geleid tot aanpassing van de indexering naar 2,4%.
Indexering per gemeente
2016
2017
2018
2019
2020
Heerhugowaard 0%
1,75%
1,5%
1,75%
1,75%*
Alkmaar
0%
0%
onbekend
1,4%
1,4%**
Bergen
0%
0%
0%
0%
2,4%***
Castricum
0%
0%
0%
0%
2,4%***
* op basis van een VNG-brief daterend uit voorjaar 2019 met daarin de schatting van de CAO
loonstijging.
** op basis van de consumentenprijsindex (CPI).
*** op basis van de CPI (40%) en de mogelijke 3% loonstijging (60%).
Kernboodschap
In december en januari heeft er bestuurlijk overleg plaatsgevonden met de gemeenten Castricum
en Bergen. Met Alkmaar heeft dit overleg pas kunnen plaatsvinden in maart.
Alle gemeenten delen het uitgangspunt dat de inhoud leidend moet zijn. Daarom is afgesproken
dat we eerst inventariseren of we de inhoudelijke opdrachten aan de bibliotheek op elkaar af
kunnen stemmen, alvorens we nadere afspraken maken over uniforme verlening van de subsidie.
Mocht de inhoudelijke inventarisatie daar aanleiding toe geven, dan kunnen we onder andere
afspraken maken over gelijke indexering. Dit zal dan op zijn vroegst gelden voor het subsidiejaar
2021.
Consequenties
In 2020 indexeren de vier opdrachtgevende gemeenten de subsidie aan de Bibliotheek (nog) niet
op uniforme wijze. Vanuit de gemeente Heerhugowaard hebben we, op basis van de
vastgestelde Raadsbegroting 2020, een subsidie toegekend aan de Bibliotheek Kennemerwaard
à € 2.031.100. Voor de indexering zijn wij uitgegaan van het jaarlijks VNG advies. Uit de
begroting 2020 van de Bibliotheek blijkt dat dit subsidiebedrag leidt tot een positief
exploitatiesaldo van ongeveer € 20.000.
Communicatie
Middels deze Raadsinformatiebrief stellen wij u op de hoogte van het bestuurlijk overleg.
Vervolg
Alle gemeenten delen het uitgangspunt dat de inhoud leidend moet zijn. Daarom is afgesproken
dat we eerst inventariseren of we de inhoudelijke opdrachten aan de bibliotheek op elkaar af
kunnen stemmen, alvorens we nadere afspraken maken over uniforme verlening van de subsidie.
Bijlage(n)
-

Hoogachtend,
1

De FNV-leden van de sector openbare bibliotheken hebben het eindbod van de werkgevers voor een
nieuwe gezamenlijke cao Kunsteducatie en Openbare Bibliotheken afgewezen. De huidige CAO
(inclusief de salarissen) loopt daarom nog door tot uiterlijk 1 juli 2020.
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A.S. Meijer

A.B. Blase

