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Dit betreft de beantwoording van de technische vragen waarop tijdens de werkvergadering van 12 mei 2015 geen direct antwoord kon worden gegeven. 
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BPP Jaarrekening 

2014 

In de aanbiedingsbrief is een voordeel opgenomen 

van € 32.000, veroorzaakt door de bibliotheek. Waar 

komt dit voordeel vandaan? 

In ieder geval is er sprake van een voordeel van circa € 19.000. 

Dit betreft een door Bibliotheek Waterland terugbetaalt teveel ontvangen 

subsidiebedrag uit 2012. Dat de bibliotheek destijds teveel subsidie heeft 

ontvangen, heeft te maken met het feit dat halverwege dat jaar het 

multifunctionele gebruik van het gebouw een feit werd. De subsidie voor 

2012 is eind 2011 verleend (inclusief het huurgedeelte). Op het moment 

van verlening was nog geen zicht op het multifunctionele gebruik van het 

gebouw. Bij de vaststelling van de subsidie hebben we geconcludeerd dat 

de bibliotheek teveel subsidie voor de huur heeft ontvangen, aangezien het 

CJG een deel van deze lasten heeft overgenomen. Dit teveel ontvangen 

bedrag is door de bibliotheek in 2014 aan de gemeente terugbetaald en 

staat zodoende als voordeel voor wat betreft het jaar 2014 vermeld.  

 

Nadere beantwoording 

De genoemde € 32.000 is een verzamelpost bestaande uit: 

• Afrekening subsidie bibliotheek 2012  € 19.000 (voordeel) 

i.v.m. intrek van het CJG ( huurdeel)  

• Onderhoud en schoonmaak gebouw.  € 12.000 (voordeel) 

i.v.m. intrek CJG ** 

• Vormings en ontwikkelingswerk           €.  1.000 (nadeel) 

• Kunst                                                    €.  2.000 (nadeel) 

• Musea en oudheid                                €.  4.000 (voordeel) 

Totaal                                           € 32.000 (voordeel) 

 

** de kosten van onderhoud en schoonmaak ad. € 12.000 hadden echter 

t.l.v. het product CJG gebracht moeten worden. Dit is in 2014 nog niet 

gerealiseerd, maar heeft geen invloed op het eindsaldo van de 

jaarrekening.  Dit wordt in 2015 gecorrigeerd tussen beide posten. 

 

Op blz 24 van de jaarrekening staat wel de post ' kunst en cultuur' 

genoemd bij het bedrag van € 32.000 voordeel. 

 


