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Indexering Bibliotheek Kennemerwaard

De raad van de gemeente Heerhugowaard in vergadering bijeen op 15 december 2020,
behandelend agendapunt …
Constaterende dat:





De gemeenteraad van Heerhugowaard heeft besloten een primaire begroting vast te stellen
zonder nieuwe beleidsmaatregelen;
De gemeenteraad van Heerhugowaard werkt aan het vaststellen van een secundaire
begroting waarin wel nieuwe beleidsmaatregelen worden opgenomen;
Hierdoor bij het vaststellen van de secundaire begroting indexering kan plaatsvinden van te
verstrekken subsidies
Hierdoor ook de subsidie van Bibliotheek Kennemerwaard en Cool kunst en cultuur op dit
moment nog niet wordt geïndexeerd;

Overwegende dat:
-

in de raadsagenda 2018-2022 afgesproken is dat het "op peil brengen en houden van
voorzieningen op het gebied van sport, cultuur en kunst" een van de zes speerpunten is;
voorzieningen op gebied van sport en kunst en cultuur bijdragen aan sociale
samenhang;
juist in deze tijd deze blijkt hoe groot het maatschappelijk belang is van deze
voorzieningen;
we weten dat op initiatief van het college van Heerhugowaard er een vergevorderd proces
loopt met de andere deelnemende gemeenten om te komen tot afspraken over gelijke
indexering van Bibliotheek Kennemerwaard;

Spreekt uit:
dat het op niveau houden van onze culturele voorzieningen juist in deze tijd zo belangrijk is
verzoekt het College:
- een voorstel te doen bij de secundaire begroting 2021 voor structurele indexatie van de
exploitatiesubsidies voor grote instellingen op het gebied van sport, kunst, cultuur en sociaal
domein conform het niveau van het advies van de VNG;
- ook inzicht te geven rond de keuzes van het basispakket van de bibliotheek en de extra
producten;
- om voortgang te maken met de afspraken met de andere gemeenten omtrent de gelijke
indexering en de raad daarvan op de hoogte te houden;
En gaat over tot de orde van de dag,
HOP
R. Schoemaker

GroenLinks
C. Kwint

