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Aan de raad
> voorstel
Wij stellen u voor een garantiekrediet van € 51.000 beschikbaar te stellen ten behoeve
van de definitieve opdracht tot het vervaardigen van het Herdenkingsboek 400 jaar
Beemster.
Dit garantiekrediet wordt ten laste van de Algemene reserve gestort in de
Bestemmingsreserve 400 jaar Beemster.
> toelichting
Bij ons schrijven van 13 maart 2008 hebben wij u op de hoogte gebracht van ons
voornemen in 2012 een herdenkingsboek over 400 jaar Beemster uit te brengen. Daarin is
toegezegd in februari 2009 een begrotings- en dekkingsplan voor te leggen op grond
waarvan officieel opdracht tot het maken van het herdenkingsboek kan worden
gegeven.
Conform het eerder gemaakte projectplan is met Uitgeverij Noord-Holland in Wormerveer
in zee gegaan voor de uitgave van het herdenkingsboek. In samenwerking met deze
stichting is nu een begroting en een dekkingsplan opgesteld. Daarin wordt uitgegaan van
een oplage van 2.650 exemplaren. In het dekkingsplan wordt naast inkomsten uit subsidies
en sponsorbijdrage voorlopig gerekend op een eigen gemeentelijke tekortbijdrage van €
51.000.
Stichting Uitgeverij Noord-Holland zal zelf de fondsen benaderen voor subsidie. De
gemeente heeft de taak geld bij sponsors te verkrijgen. Inmiddels heeft de NAM al een
forse bijdrage toegezegd en overgemaakt. De komende tijd zullen andere sponsors
(bedrijven met een band met Beemster) worden aangeschreven voor een bijdrage. De
lijst met sponsors wordt in nauw overleg met de portefeuillehouder samengesteld.
Het proces van ontwikkeling en schrijven aan het boek moet nu z.s.m. van start om de
geplande doorlooptijd tot en met 2011 te halen. Inmiddels zijn al verschillende auteurs
uitgenodigd voor deelname. Het verkrijgen van subsidie- en sponsorgeld zal zeker nog
enige tijd in beslag nemen. Daarop kan het ontwikkelingsproces van het boek niet op
wachten. In ieder geval moeten de schrijvers alvast aan de gang kunnen met (historisch)
onderzoek etc. Tegenover hun totale inzet staat een auteursvergoeding begroot.
In dit geval is het dan ook raadzaam om de in het dekkingsplan opgenomen
gemeentelijke bijdrage in de vorm van een garantiebijdrage in te zetten om nu alvast de
auteurs opdracht te geven hun werkzaamheden te beginnen. Onderzoek en schrijven
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nemen de komende 3 jaar de voornaamste tijd in beslag. Lopende die periode zal het
dekkingsplan verder worden ingevuld. Door nu alvast de gemeentelijke bijdrage als
garantiebijdrage in te zetten, kan het verdere proces worden voortgezet.

De eigen gemeentelijke garantiebijdrage is als zeer redelijk te bestempelen aangezien die
een kwart van de totale kosten bedraagt. Die eigen bijdrage kan ook nog verminderen
indien meer sponsorbijdrage wordt binnengehaald dan nu is begroot. En overigens is niet
te vergeten dat de gemeente tenslotte zelf opdrachtgever is.
De brief van 13 maart 2008 alsmede het begrotings- en dekkingsplan liggen ter inzage in
de raadsportefeuille.
> juridische consequenties
Na opdrachtverlening tussen gemeente, auteurs, uitgeverij en drukkerij ontstaan
wederzijdse financiële en juridische verplichtingen.
> financiële consequenties
De gemeentelijke garantiebijdrage van € 51.000 ten behoeve van het Herdenkingsboek
wordt ten laste van de Algemene reserve gestort in de Bestemmingsreserve 400 jaar
Beemster.
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