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Geachte leden van de gemeenteraad van Heerhugowaard,
Kennisnemen van
Afhandeling Motie Indexering bibliotheek (Bij20-989)
Inleiding
Op 15 december 2020 heeft de raad de motie indexering bibliotheek aangenomen (Bij20-989).
Hierin wordt het college verzocht:
1. 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;
2. ook inzicht te geven rond de keuzes van het basispakket van de bibliotheek en de extra
producten;
3. om voortgang te maken met de afspraken met de andere gemeenten omtrent de gelijke
indexering en de raad daarvan op de hoogte te houden.
Kernboodschap
1. Het college verleent een incidentele indexatie 2021 aan de grote culturele instellingen in
Heerhugowaard. Dit zijn bibliotheek Kennemerwaard en Cool Kunst & Cultuur. Stichting
Den Huygen Dijck ontvangt incidenteel een verhoogde bijdrage van € 6.000 voor groot
onderhoud. Indexeren op basis van advies van de VNG is niet meer mogelijk, omdat de
VNG per 2020 gestopt is met het geven van indexeringsadviezen. De loon- en
prijsindexatie 2021 voor grote culturele instellingen bedraagt 3% en wordt in de paragraaf
consequenties toegelicht.
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Bij de uitwerking van de begroting 2022 worden mogelijkheden voor structurele dekking
van indexering grote instellingen verder in beeld gebracht. Dit krijgt een plaats binnen de
brede afwegingen over de begroting 2022. De begroting 2022 is aan de raad van
gemeente Dijk en Waard om uiteindelijk een besluit op te nemen.
2. De keuzes van het basispakket van de bibliotheek en de extra producten 2021 zijn:
Het subsidiebedrag bestaat uit:
Basis:
- Bibliotheekwerk
- Project boekstart
Extra:
- Project veilig puberen
Totaal

€ 1.974.100
€ 57.000
€ 45.023
€ 2.076.123

3. Er wordt voortgang gemaakt in de afspraken met de andere gemeenten omtrent de
gelijke indexering. Het volgende bestuurlijk overleg staat gepland op 23 maart 2021.
Consequenties
Het uitvoeren van de motie heeft als financiële consequentie dat incidenteel een aanvullende
subsidie van totaal € 92.000 wordt verleend aan de grote culturele instellingen in Heerhugowaard
in 2021. Dit bedrag wordt gedekt binnen de huidige begroting 2021, programma 6 Sociaal
Domein, incidentele baten.
Berekening grote culturele instellingen:
Bibliotheek Kennemerwaard
subsidiebedrag 2021 = € 2.076.123 -/- € 407.000 huur/servicekosten = € 1.669.123
€ 1.669.123 x 3% = afgerond € 50.000.
Cool Kunst en Cultuur 2021
Subsidie loonkosten: € 1.809.546
Indexatie op loonkosten = afgerond € 36.000 (zie tabel 1)
Tabel 1: berekening indexatie Cool Kunst & Cultuur
Verdeling

Bedrag van totaal

CPI

Bedrag

Loonkosten CAO
Educatie
Loonkosten CAO Podia

12%
30%

€
€

217.146
542.864

2%
3%

€
€

4.343
10.857

Overige loonkosten

58%

€

1.049.537

2%

€

20.991

€

36.191

Totaal indexatie 2021
Stichting Den Huygen Dijck
Subsidiebedrag 2021: € 20.000
Aanvullende subsidie voor onderhoud: € 6.000

Communicatie
Via deze brief wordt de raad geïnformeerd over de afhandeling van de motie.
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Vervolg
De grote culturele instellingen in Heerhugowaard worden ingelicht en de beschikkingen worden
opgemaakt.
Bijlage(n)
1. Motie Indexering bibliotheek (Bij20-989)
Hoogachtend
Burgemeester en wethouders van Heerhugowaard,
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de burgemeester,
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