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Voorwoord
2020 zou een bijzonder en feestelijk jaar worden voor de Bibliotheek Utrecht. Na jaren van plannen
en voorbereiding verhuisde in februari de centrale bibliotheek aan de Oudegracht naar het
voormalige postkantoor aan de Neude. “Eindelijk” zou er ruimte en faciliteiten zijn om activiteiten
voor de stad te organiseren, “eindelijk” zouden er voldoende studie- en werkplekken zijn,
“eindelijk” zou ook Utrecht een eigentijdse en bruisende bibliotheek krijgen.
Maar we moesten toch nog even wachten: op 12 maart, de dag voor de officiële opening, ging
Nederland in lockdown. Niet alleen de vestiging aan de Neude bleef dicht, alle andere twaalf
bibliotheken in de stad sloten ook hun deuren.
Toch mogen wij niet klagen. Tot half mei bleven we dicht, maar daarna konden we - in meer of
mindere mate, afhankelijk van de afgekondigde veiligheidsmaatregelen - aan het werk blijven voor
Utrechters. We zijn dankbaar dat men het belang van bibliotheken voor mensen erkende en er
voor ons uitzonderingen op de strenge maatregelen werden gemaakt. Zo konden mensen boeken
blijven lenen, vaak in de vorm van de ‘afhaalbieb’, en we bleven kwetsbare groepjes ontvangen,
zoals taalgroepen en huiswerkklassen met kinderen met een schoolachterstand. Scholieren zonder
rustige werkplek of computer thuis, konden hun huiswerk bij ons komen maken, en studenten
troffen elkaar om te studeren. We hielden contact met de honderden seniore deelnemers in het
project Ouderen in de wijk, brachten hun boeken aan huis en hielpen hen met digitale
vaardigheden, zoals videobellen. Alle leden boven de 70 kregen een telefoontje. We brachten
boeken naar scholen en kinderdagverblijven. Ons activiteitenprogramma ging zo goed als kon door,
en vond deels online zijn weg naar de huiskamers van Utrechters. Het aantal leden bleef stabiel. In
december heropende de nieuw ingerichte vestiging Overvecht.
2020 is ook het jaar dat op 15 december directeur Ton van Vlimmeren bij de Bibliotheek Utrecht
met pensioen ging. 2020 is nog zijn jaar. Het is een eer om te mogen voortbouwen op hetgeen hij
met het bibliotheekteam voor Utrecht heeft betekend en om juist na deze pandemie van dienst te
kunnen zijn voor alle Utrechters.
Deirdre Carasso
Directeur-bestuurder
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1. Onze ambitie
“De Bibliotheek Utrecht is er voor iedereen. Mensen kunnen er hun leven lang terecht voor
persoonlijke ontwikkeling. We helpen stadsgenoten zelfstandig en volwaardig te kunnen deelnemen
aan de maatschappij. Bij ons komen ze om te lezen, leren en zich te informeren. We stimuleren
hen om kennis te maken met literatuur, cultuur en de maatschappij.
De Bibliotheek Utrecht werkt samen met de stad. Met partners in het onderwijs om kinderen te
bereiken. Met partners in het sociaal domein voor groepen die wat meer ondersteuning kunnen
gebruiken Met partners in de culturele sector voor belevingen, ontmoetingen en debatten”.
Zo hebben wij onze missie en visie gedefinieerd en geven wij invulling aan de Wet Stelsel
Openbare Bibliotheekvoorziening (WSOB).
Voor de Utrechters die extra ondersteuning nodig hebben, zijn wij er in het bijzonder.
Daarvoor werken wij samen met het U-pas bureau, voeren we het project Ouderen in de Wijk uit
en organiseren we samen met partners een specifiek aanbod voor laaggeletterden en digibeten.
Binnen de beperkingen, restricties en aanvullende voorwaarden die als reacties op het Coronavirus
ontstonden hebben wij ons ingezet om onze ambitie zo goed mogelijk uit te voeren en dat werd
gewaardeerd zoals blijkt uit reacties op een “postkaarten actie”.
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2. Corona
De Corona epidemie en de maatregelen die getroffen werden, hebben een grote impact gehad. In
de eerste plaats op onze bezoekers. En ook op onze medewerkers, prestaties en bedrijfsvoering.
2020 werd een jaar met een regelmatig veranderend perspectief:

Tijdlijn 2020
• 15 en 16 februari: laatste openingsweekend Centrale Bibliotheek
• 17 februari tot en met 12 maart: verhuizing naar de Neude.
• 13 maart: Officiële opening Neude.
• 12 maart: officiële opening gecanceld. Verbod op bijeenkomsten met meer dan 100 mensen.
• 14 maart: alle bibliotheken gesloten. Medewerkers werken zoveel mogelijk vanuit huis.
Maatregelen aanvankelijk tot 31 maart, later verlengd tot 6 april en uiteindelijk doorlopend tot
medio mei.
• 11 mei: eerste vestigingen beperkt open, alleen voor leden en alleen voor lenen. 19 en 26 mei
volgen meer vestigingen. Lunetten en Vleuten blijven gesloten tot in juni.
• 1 juni: uitgebreider open, ook voor niet-leden. In de Neude ook lezen, studeren en werken
binnen de richtlijnen en beperkt uitvoering van activiteiten.
• 15 juni: uitbreiding openingstijden de Neude.
• 24 augustus: start verbouwing bibliotheek Overvecht; gesloten tot eind november.
• 3 november: 2e lockdown tot en met 18 november.
• 20 november: alle bibliotheekvestigingen weer open.
• 30 november: bibliotheek Overvecht open, geen openingsfeest en activiteiten.
• 15 december: 3e lockdown. Alleen afhalen van gereserveerde materialen en verrassingstasjes.
Lockdown loopt door tot in 2021.
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Wij hebben gedurende de periodes van lockdown maatregelen genomen om zo veel mogelijk van
betekenis te blijven voor de Utrechtse burgers en om prestaties in andere vormen te leveren:
•
Het bevorderen van digitaal lezen door aanbod van E-books. Hetgeen inhoudt:
Het promoten van het gebruik van de Online-bibliotheek onder huidige leden die dat nog niet
gebruiken;
Het promoten van het lidmaatschap van de bibliotheek met toegang tot de Online-bibliotheek
voor mensen die nog geen lid zijn via een kennismakingsactie;
Het bieden van een gratis upgrade aan leden met een beperkt abonnement waardoor ook deze
volledige toegang krijgen tot de Online-bibliotheek;
Het promoten van de gratis Thuisbibliotheek (100 titels) voor iedereen;
Het uitbreiden van de Klantenservice om mensen die moeite hebben in te loggen op de Onlinebibliotheek te kunnen begeleiden.
•
Het in samenwerking met Mira Media ontwikkelen en aanbieden van een portal ten behoeve
van scholen en scholieren om hen te ondersteunen in het online-onderwijs. Hetgeen inhield:
Het ontwikkelen en online aanbieden van filmpjes gericht op thuis leren en zinvol bezig zijn.
Het betreft onder meer de workshops “Programmeren” en “Tekenen”;
•
Online activiteitenaanbod zoals bijvoorbeeld de uitzending in het kader van de Culturele zondag
vanuit de Neude;
•
Het bellen van de deelnemers aan het project Ouderen in de Wijk voor zowel voor sociaal
contact als om te bekijken wat wij ondanks sluiting voor hen konden doen;
•
Het bellen van eerst alle 80+ leden en vervolgens ook alle 70+ leden zowel voor sociaal
contact als om te bekijken wat wij konden doen.
•
Voor mensen die minder mobiel zijn en daardoor niet naar de bibliotheek kunnen komen,
hebben wij via Bibliotheek aan Huis: een haal- en brengservice. Ook de 80+ leners hebben we
dit aangeboden in de lockdown. Een groot deel heeft gebruik gemaakt van dit aanbod;
•
Het beschikbaar stellen van collecties (nog goede) afgeschreven boeken aan onder andere de
voedselbank.
•
Het leveren van collecties boeken aan de kinderopvang waar kinderen van ouders in vitale
beroepen worden opgevangen;
•
Het leveren van opvang in onze vestiging Zuilen van leerlingen die door het onderwijs niet
online bereikt worden als gevolg van kwetsbare thuissituaties of ontbreken van faciliteiten;
•
Het openen van de “Afhaalbibliotheek” waarbij leden per mail hun belangstelling voor een
genre konden aangeven en binnen een bepaald tijdslot een papieren tasje met boeken veilig bij
de bibliotheek konden ophalen. Na heropening van onze vestigingen zijn we hier weer mee
gestopt en bij de invoering van de 3e lockdown hebben we dit weer opgepakt.
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3. De Neude
In januari en februari hebben we onze dienstverlening en activiteiten in de Centrale Bibliotheek op
de Stadhuisbrug voor het laatst daar uitgevoerd. We hebben de Nationale Voorleesdagen nog één
keer groots gevierd op onze oude locatie en in het weekend van 9 februari waren de Centrale
Bibliotheek en Leidsche Rijn Centrum als grootste huiskamers van de stad podia voor Gluren bij de
Buren.
Het laatste weekend van de Centrale Bibliotheek stond in het teken van “Afscheid nemen”. Na bijna
een halve eeuw werd afscheid genomen van “de hoek Oude gracht / Stadhuisbrug”. Op zaterdag
hebben we een aantal succesvolle programma’s in een XL editie gehouden. Op de zondag 16
februari was de afsluiting. In samenwerking met Utrecht Marketing werden er kinderboeken
verhuisd van de Stadhuisbrug naar de nieuwe Bibliotheek Neude. Samen met onze, inmiddels oudburgemeester Jan van Zanen, Nijntje en andere kinderboekenfiguren hebben 1000 kinderen en hun
ouders mee geholpen met deze verhuizing en genoten van voorstellingen en workshops.

Het afscheid was mooi en de energie en het enthousiasme om naar de nieuwe bibliotheek te gaan
was groot. De Bibliotheek Neude biedt mogelijkheden waar wij lang naar uitgekeken hebben met
een theaterzaal, filmzaal, atelier, laboratorium, collegezaal en horeca.
Maandag 17 februari om 7.00 uur ’s ochtends begon de verhuizing. Een operatie met een welhaast
militaire precisie en discipline om duizenden boeken te verhuizen. Kleine vrachtautootjes, omdat
groten niet in de kwetsbare binnenstad kunnen rijden, die in een constante loop tussen de Oude
gracht en de Neude reden. Goed geïnstrueerde ploegen die in razend tempo inpakten op de ene
locatie en ploegen die met een zelfde snelheid uitpakten op de andere. En tussendoor werden
laatste kasten opgebouwd, kwam er nog nieuw meubilair binnen en moesten er nog talloze klussen
en klusjes gedaan worden om de Neude zo goed mogelijk in gereedheid te hebben gebracht voor
de opening.
Op 13 maart was de officiële opening gepland met aansluitend een feestprogramma waar alle
Utrechters kennis konden maken met het gebouw, de mogelijkheden, de collectie en de
programmering. Ondanks groeiende ongerustheid over een om zich heen grijpend griepvirus ging
de voorbereiding voor de opening gestaag door. Behalve dat handen schudden afgeraden werd,
was er nog geen sprake van maatregelen. Op donderdag 12 maart 2020 kondigde minister Bruins
tijdens een persconferentie nieuwe maatregelen voor heel Nederland aan, die geldig zouden zijn tot
en met dinsdag 31 maart. Een van die maatregelen was “geen bijeenkomsten van meer dan 100
personen”. De officiële opening werd gecanceld en het feestprogramma werd afgelast. Bibliotheek
de Neude ging niet open.
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Pas in mei ging de Neude, in beperkte vorm als afhaalbibliotheek, voor het eerst open. De
openingshandeling werd verricht door onze wethouder Anke Klein in een sobere bijeenkomst met
een handjevol aanwezigen.

Vanaf juni konden we in de Neude ook open voor studeren en verblijven. Daarvoor werd een
toegangsbeleid ingevoerd om het maximale toegestane aantal bezoekers goed te kunnen
monitoren. Hierbij werd een veilige marge gehanteerd omdat ook ervaring opgedaan moest worden
met bezoekersstromen in ons grote nieuwe pand. Het toegangsbeleid hebben we in de loop van
2020 meerdere keren aangepast vanwege nieuwe inzichten, nieuwe technieken en aanpassingen in
de richtlijnen vanuit het RIVM.
Vooral studenten en (jonge) zzp-ers wisten de weg naar één van de ruim 100 (Corona-proof
gemaakte) werkplekken goed te vinden.
De Neude is als Centrale Bibliotheek nog nooit volledig in gebruik genomen. Onder regie van de
RIVM-maatregelen zijn we zeer geleidelijk en mondjesmaat opgegaan met een fractie van de
capaciteit.
Kunst en erfgoed in de Bibliotheek Neude
Kennis laten maken met kunst en cultuur is een van de vijf wettelijke functies van de bibliotheek.
Dat doen we op verschillende manieren, bijvoorbeeld door het programmeren van film, theater en
muziek. En door ruimte te bieden aan beeldende kunst en erfgoed, zowel met tijdelijke exposities
als met permanente kunstwerken en presentaties.
Utrechtse kunst
Niet alleen de architectuur maakt de Neude de moeite waard. Met de opening van de Bibliotheek
Neude kreeg Utrecht er een plek bij om hedendaagse kunst te bewonderen.. Kunstenaars en
ontwerpers uit verschillende kunstdisciplines zijn gevraagd om een ontwerp te maken dat uitgaat
van de architectuur en de nieuwe functie van de Bibliotheek Neude. Vijf Utrechtse kunstenaars
krijgen in het nieuwe gebouw een permanent podium voor hun kunstwerken:
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1. What we hear when we read van Jan Willem Deiman Deze tweehonderd hangende sculpturen
zijn geïnspireerd op het Fenicisch alfabet. De lange verticale lijnen van de tekens en symbolen
benadrukken de hoogte van het gebouw. En het alfabet zelf is natuurlijk verbonden aan taal.
Het vormt een overgang van een schrift van beeld naar klank.
2. Boekenhuis van Frank Halmans ‘Alleen in mijn boeken kan ik wonen.’ Het is een bekende
uitspraak van schrijver Jan Jacob Slauerhoff. Het was voor Frank Halmans de inspiratie voor dit
enorme boekenhuis. Een 4.40 meter hoog speelhuis waarvan de wanden volledig uit
boekenplanken met hangende boeken bestaan. En natuurlijk kun je er lekker in lezen.
3. Lion-Man door Daan Paans De hybride leeuwenmens is van alle tijden en culturen. Daan Paans
gaat in zijn werk uit van het 38.000 jaar oude Löwenmensch sculptuur die hij uitwerkt in foto’s,
3D sculpturen en textiel. Zijn fascinatie voor het sculptuur zit hem vooral in de vorm die heel
vaak terugkomt in verschillende tijden en culturen.
4. Monument voor het digitaal falen van Jop Vissers Vorstenbosch Dit lichtsculptuur van vijf bij
vijf meter reageert op iedere voorbijganger en op de ruimte. Het ledlicht schijnt telkens anders
door de lamellen en de beschilderde lagen plexiglas. Daardoor geeft het werk overal in de
ruimte een andere uitstraling.
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5. Intellectual heritage van Maarten Baas Dit werk komt op de luifel. Omdat het kunstwerk aan de
buitenkant van het gebouw komt, is een vergunning nodig. Deze vergunningsprocedure heeft
enige vertraging opgelopen. Recent is daarmee een vervolg gemaakt waardoor ook dit werk
zeer waarschijnlijk gerealiseerd kan worden in 2021.
De toevoeging van kunstwerken aan het gebouw was mede mogelijk door een projectsubsidie van
de gemeente Utrecht en bijdragen van fondsen.
Kunst in (permanente) bruikleen
1. Geïnspireerd op het gedicht van Joost van den Vondel “op d’afbeeldinge van Utrecht” ca. 1667
is door Toon van Ham (1905 – 1988) kort na de oorlog een glasschildering gemaakt voor het
directiekantoor van Broese. Bij de verhuizing van Broese naar een van de winkelunits van het
postkantoor is de glasschildering in permanente bruikleen geschonken aan ons.
2. Eveneens in permanente bruikleen is het reliëf van St. Maarten dat door de Belgisch
Nederlandse kunstenaar Albert Termote (1887 – 1978) is vervaaradigd.
Erfgoed
In Bibliotheek Neude, op de tweede etage, vlakbij de ingang van de Filmzaal, staat een bijzondere
vitrine. Vol spullen van de archeologische opgravingen aan de Neude, gedaan tijdens de
verbouwing van het voormalige postkantoor tot bibliotheek. Opgegraven door stadsarcheoloog
Jeroen van der Kamp en zijn team
De kunstwerken en andere highlights worden kort beschreven in de virtuele Tour door bieb Neude:
https://biebneude.nl/nl/.
Faciliteiten
De Neude heeft verschillende ruimtes die zowel intern als extern gebruikt kunnen worden. De
grootte varieert van 13m² voor 6 personen tot 540m² voor maximaal 250 personen, afhankelijk
van opstelling en doel van een bijeenkomst. De zalen zijn multifunctioneel inzetbaar en beschikken
over diverse faciliteiten voor vergadering, workshops en projectie. In 2020 zijn in totaal 2.179
reserveringen geplaatst. Dit is een totaal van de gerealiseerde en geannuleerde reserveringen voor
intern zaalgebruik, programmering, samenwerkingen en verhuur.
Door de Coronamaatregelen zijn voornamelijk vergaderingen, cursussen en kleine bijeenkomsten
in het theater georganiseerd. Grote events bleven logischerwijs uit. Ondanks alle beperkingen
waren er toch bijzondere bijeenkomsten in de Neude:
- Opname Hunterstreet (bekende internationale jeugdserie)
- Openingsavond van de Open Monumentendag
- Diner in de hal voor 40 leden van de damessociëteit DC030
- Nederlands Filmfestival (NFF)
Horecapartner Neude Vineyard
Vineyard is de horeca- en cateringexploitant van de bibliotheek. Naast de twee
horecagelegenheden, Meneer Potter op de begane grond en NODA op de 2 e etage, verzorgt
Vineyard alle banquetingwerkzaamheden in het pand.
Door Corona is NODA lange tijd gesloten gebleven en in de loop van het jaar alleen open geweest
voor take-away. Meneer Potter heeft wel, zij het met capaciteitsbeperkingen, volledig kunnen
draaien. In 2021 zal Vineyard de galerij (80m²) in de hal betrekken bij het gehuurde. Daarnaast
heeft de gemeente een tijdelijke vergunning afgegeven voor een terras op de hoek
Potterstraat/Neude van 1 april tot 1 oktober.
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4. Wat hebben we gedaan?
Onze missie leidt tot een breed scala aan activiteiten en programma. In 2020 hebben we dat deels
volgens plan kunnen doen en deels zijn we zoekend en oriënterend geweest om ambities en doelen
vorm te geven in een door Corona beïnvloede samenleving.

4.1 Collectie en uitlening
Onze collecties media zijn afgestemd op de inwoners van het werkgebied. Met onze collecties
hebben we 1,6 miljoen uitleningen gerealiseerd. Dat zijn ruim 700.000 uitleningen minder dan in
2019. Sluiting van de Centrale en langere uitleentermijnen vanwege de verhuizing, sluiting van
Overvecht en langere termijnen vanwege de renovatie en Coronamaatregelen zoals totale
lockdown in het voorjaar en langere uitleentermijnen in de rest van het jaar zijn hier de oorzaak
van. Om de collecties actueel te houden, zijn er in 2020 55.000 materialen aangeschaft en circa
50.000 materialen afgeschreven. Gesaneerde materialen gaan naar goede doelen, deels als
verkoop oud papier en voor de afgeschreven materialen die nog niet “stukgelezen” zijn zoeken we
een goede bestemming. Reserveren, altijd al populair en de enige manier om veelgevraagde titels
te kunnen lenen naast de sprinters, bleek in coronatijd nog belangrijker omdat het de enige manier
was, naast de verrassingstasjes, om boeken te kunnen lenen. Het aantal reserveringen is in 2020
(135.126) wel lager dan in 2019 (202.936). De belangrijkste oorzaken daar van zijn lockdown in
het voorjaar en sluiting van Centrale en Overvecht.

Onze uitleningen vertoonden een grillig patroon in 2020.

Uitleningen inclusief verlengingen
Uitl 2020
Uitl 2019
verschil 2020 tov 2019 %2020 tov 2019
jan
211.677
205.805
5.872
3%
feb
178.837
191.806
-12.969
-7%
mrt
79.476
213.115
-133.639
-63%
apr
4.732
189.744
-185.012
-98%
mei
78.299
206.720
-128.421
-62%
juni
125.602
184.252
-58.650
-32%
juli
169.237
190.636
-21.399
-11%
aug
149.827
146.219
3.608
2%
sep
172.058
166.658
5.400
3%
okt
231.073
226.225
4.848
2%
nov
122.766
207.449
-84.683
-41%
dec
116.743
195.317
-78.574
-40%
Totaal
1.640.327
2.323.946
-683.619
-29%
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In februari leenden we fors minder uit omdat de Centrale aan de Oudegracht gesloten was in
verband met de verhuizing. In maart en april ontstond een nog veel scherpere daling omdat alle
vestigingen gesloten moesten worden. Vanaf mei is er dan een kentering en kunnen onze leners
weer gebruik gaan maken van onze collecties. In november volgt de 2e lockdown en in december
de 3e. In tegenstelling tot de eerste lockdown mogen we nu fungeren als afhaalbibliotheek. Via
reserveringen en met verrassingstassen kunnen onze leners, zij het beperkt, toch blijven lenen.
Interbibliothecair leenverkeer en uitbreiding bibliotheeksysteem
Regionaal en landelijk wordt er op het gebied van (uit)lenen samengewerkt via het
interbibliothecair leenverkeer.
In de provincie Utrecht hebben we een gezamenlijk bibliotheeksysteem en overal in de provincie
kun je bibliotheekmaterialen halen en inleveren. Bibliotheek de Neude heeft de grootste collectie en
fungeert als achtervang voor de andere bibliotheken met name voor volwassenen non-fictie
materialen. De netto provinciale afgehandelde reserveringen (meer geleverd dan aangevraagd) zijn
in 2020 10.333 leveringen. Een aanzienlijk aantal maar door alle sluitingen en verlengde
uitleentermijnen bij ons en onze collega’s bijna de helft minder dan in 2019 (19.949).
Het gezamenlijke bibliotheeksysteem is in de loop van 2020 uitgebreid naar Noord-Brabant en
Limburg. Bibliotheek Utrecht, de afdeling collectie, verricht het functionele beheer van het
bibliotheeksysteem in onderaannemerschap voor de Serviceorganisaties BiSC en Cubiss. Tussen
februari en december zijn alle bibliotheekvestigingen van Cubiss Limburg en Cubiss Brabant
aangesloten.

4.2 Voor jeugd en jongeren
Buiten de school:
Werkplekken en skoolzones
In al onze vestigingen studeren kinderen en jongeren. Veel kinderen uit de midden- en bovenbouw
van het basisonderwijs zagen we ook in de Skoolzones van onze vestigingen Kanaleneiland, Zuilen
en Overvecht. De Skoolzone is de plek in die bibliotheken waar kinderen informatie vinden voor het
maken van een spreekbeurt of een werkstuk. Waar dat nodig is bieden we hulp en computers van
de bibliotheek. We bieden ook plek aan partners, zoals de Stichting Leren voor de toekomst, om
huiswerkbegeleiding uit te voeren. In onze vestiging in Zuilen hebben we een huiswerkplek
geopend om kinderen van kwetsbare gezinnen een plek te bieden om rustig te kunnen werken; op
gezette tijden kon er in een cursusruimte onder begeleiding huiswerk worden gemaakt.
Onze laboratoria (MediaLabs)
Het Laboratorium van de centrale bibliotheek aan de Oude gracht is in de Neude uitgegroeid tot
een grote en goed uitgeruste werkplaats. We beschikken nu over vier goed toegeruste Laboratoria
(in de Neude, in Leidsche Rijn Centrum, Overvecht en ons reizend Lab). Met succes bieden we
activiteiten aan ten behoeve van het onderwijs en ook voor individuele kinderen.
Gedurende de periodes van “lichtere lockdowns” bezochten we met het Reizend Lab de wijken
Overvecht, Zuilen, Kanaleneiland en Vleuterweide. Daardoor konden we dichtbij de Utrechtse
kinderen een programma uitvoeren. Hierdoor hebben ruim 300 kinderen in ons Reizend Lab kennis
gemaakt met programmeren en nieuwe technieken.
Ouders en leerkrachten worden aangestoken door het enthousiasme van de kinderen. In het
laboratorium op de Neude zijn we daarom met programmering voor volwassenen gestart.
In het Open Lab konden zowel kinderen als volwassenen iedere week inlopen en kennis maken met
technieken zoals 3D ontwerpen en printen en met een eigen project aan de slag. In samenwerking
met Milieucentrum Utrecht programmeerden we de serie “Meet je Stad”. In het
maandelijkse techcafé Makey Monday stond iedere keer een onderwerp centraal zoals een
kattenspeeltje met ledlampjes of een project met arduino met als doel ontdekken en delen van kennis.
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Programma
Naast online programma’s hebben we ook momenten gehad dat er live programmering was. Alle
programma's voor de jeugd en met name voor de kleinsten (0-4 jaar) hebben het beste gelopen.
Het voorlezen blijft onverminderd populair: de voorleesuurtjes in de vestigingen zijn door zo’n
3000 kinderen en hun ouders/verzorgers bezocht, de Nationale voorleesdagen hebben 750
bezoekers gehad. En in mei hebben we samen met de Utrechtse kinderboekenwinkel de actie ‘Heel
Utrecht gaat voor lezen’ een vervolg gegeven en 648 boeken gratis verstrekt aan
kinderopvangcentra en basisscholen.
Een van de succesnummers in de zomer was de Schrijfwedstrijd. In drie categorieën konden
verhalen worden ingeleverd: jeugd, jongeren, volwassenen. Door een goede geïntegreerde on- en
offline campagne kende het een grote belangstelling. Dit kwam mede door de samenwerking die
we aangingen met onze horecapartners Buurten in de bieb en Meneer Potter, en met onze buren
Bever en Broese. Er werden 410 verhalen ingeleverd en via de site zijn 2.300 stemmen
uitgebracht. De verhalen zijn uitgegeven in een magazine dat ook te leen is in onze vestigingen.
In september gingen tijdens de Kinderboekenweek 600 kinderen naar kleinere voorleesactiviteiten
in de verschillende vestigingen. Voor kinderen doen theater en film het ook altijd goed net als de
cursussen voor kinderen. Programma’s die aan een landelijke campagne hangen, in het kader van
de Nationale Voorleesdagen en de Kinderboekenweek, doen het ook goed. We creëren veel
exposure voor ons jeugdprogramma, mede dankzij een goede samenwerking met Bier&Appelsap,
Kidsproof Utrecht en het Uitmagazine .
Tijdens de lockdowns
We hebben verassingstassen met boeken op leesniveau en genre verzorgd in de lockdown periodes
en we namen diverse online workshopsseries op vanuit het LAB zoals leren programmeren, 3D
printen en mediawijsheid.
Via school:
Onze activiteiten rond educatie en ontwikkeling voor de jeugd richtten wij op kinderen en jongeren
van 0 tot 18 jaar, hun ouders en de professionals. We bereiken deze groepen via onze intensieve
contacten met (voor)scholen. We besteden extra aandacht aan de groepen kinderen die meer
gestimuleerd moeten worden om kansen te pakken en talenten te ontwikkelen. Bepalen wie de
“extra aandacht groepen” zijn doen we aan de hand van de criteria van de gemeente. Met onze
onder- en naschoolse programma’s bereikten we in het primair onderwijs en voortgezet onderwijs
23.225 leerlingen. Inclusief de deelname van leerlingen aan extra projecten (Human Library Young
en Coliblite) bereikten we bijna 25.000 leerlingen.
Voor- en Vroegschoolse Educatie
Met ons vroeg- en voorschoolse educatieprogramma bereikten we in 2020 1.500 doelgroep
peuters, 96 pedagogisch medewerkers en 480 ouders. Wij ontvangen jaarlijks aanvullende subsidie
van de gemeente Utrecht. Daarmee voeren wij een programma uit dat bijdraagt aan bevordering
van taalontwikkeling en leesplezier van peuters. Ook zoomen we in op ouderparticipatie,
ouderbetrokkenheid en kennisvermeerdering van pedagogisch medewerkers. Wij leveren met onze
kennis, ervaring en activiteiten een belangrijke bijdrage aan de taalontwikkeling en
leesbevordering in de Voor- en Vroegschoolse Educatie. De gemeente heeft in de afgelopen jaren
een actieve stimulerende rol gespeeld in de afstemming van het programma van de bibliotheek en
de voorschoolse educatie. Er is veel veranderd. De Stichting Spelenderwijs is per 1 januari 2020
gestopt met het aanbieden van Voor- en Vroegschoolse Educatie en er zijn 5 nieuwe aanbieders
voor in de plaats gekomen.
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Wij streven er naar om onze effectieve “tandem” van gemeente en bibliotheek in aanpak ook in
een setting met meerdere aanbieders te behouden. Daarom planden we in 2020 gesprekken in met
de 5 nieuwe aanbieders, betrokken beleidsambtenaren en partners om alle nieuwkomers te
informeren over het VVE programma en een goede basis te leggen voor afstemming.
We hebben kennis gemaakt met alle nieuwe aanbieders en we zijn gestart met het maken van
werkafspraken en het opnieuw afstemmen van ons aanbod. Tijdens de lockdown periodes zijn we
in contact gebleven met de aanbieders en hebben we aanpassingen gemaakt in onze werkwijze om
het lesprogramma zoveel mogelijk doorgang te laten vinden. Zo gingen we naar de groepen toe in
plaats van hen naar de bibliotheek te laten komen. Ook hebben we ‘thuisleestassen’ verspreid
zodat de peuters toch thuis de boeken ontvingen ook al viel het groepsbezoek weg.
Wij wilden, ook in een nieuwe setting, minimaal 90% van de Spelenderwijs groepen blijven
bedienen. In overleg met de nieuwe aanbieders hebben we een nieuwe lijst van groepen met
voorschoolse educatie op de 65 locaties opgesteld. We hebben alle 100 (100%) kunnen bedienen
Met collecties, ouderbijeenkomsten, bibliotheekbezoeken of bezoeken van de bibliotheek aan de
groep. Vrijwel alle groepen met voorschoolse educatie hebben een collectie of thuisleestassen
ontvangen.
Tijdens het groepsbezoek richtten we een apart deel van het programma op de ouders. Ze krijgen
een korte introductie en rondleiding in de bibliotheek waarin we aandacht besteden aan het belang
van voorlezen en de voor hun peuter geschikte prentenboeken. Ook gaven we de ouders een boek
mee naar huis om uit voor te lezen. Via oefening, ‘modelling’ en voorleestips stimuleren we de
ouders tot het vertellen en voorlezen thuis.
Het aantal bibliotheekbezoeken en ouderbijeenkomsten is lager uitgevallen dan we gepland
hadden. Niet alleen in de lockdowns maar ook in de tussenliggende periode waren de locaties
terughoudend in het bezoeken van de bibliotheek met de groep en het ontvangen van externen.
Vanaf de eerste lockdown in maart 2020 zijn we al snel overgegaan op andere manieren om de
groepen zo goed mogelijk te ondersteunen. Soms lukte een bezoek aan de wijkbibliotheek en waar
dat niet mogelijk was planden we een activiteit van ons op de groepen. In bijna alle peutercentra
(97) is onder online of telefonische begeleiding intensief met boekencollecties gewerkt om zo het
voorlezen te stimuleren.
Primair onderwijs
Voor het primair onderwijs streefden wij naar minimaal een bereik van 90% van de 115 scholen.
Daarvoor ontwikkelden wij een aanbod dat door 97 scholen via onze webwinkel is ingekocht.
Van de 307 ingekochte groepsbezoeken zijn er 90 gecanceld. Bij een gemiddelde groepsgrootte
van 25 leerlingen hebben we dus ruim 5.400 kinderen bereikt en kon voor 2.250 kinderen het
aangeboden programma niet doorgaan.
We zijn inmiddels gestart met een herijking van ons aanbod en het op nieuwe en andere manieren
versterken van de samenwerking met de scholen. In een maatwerktraject dat we hebben
vormgegeven met de Brede scholen in Overvecht, Kanaleneiland, Zuilen en Ondiep
experimenteerden we met een andere vorm van aanbieden: voor 19 groepen/ zo’n 475 kinderen
verzorgden we onderschoolse- en naschoolse lessenseries. Deze vorm is van beide kanten goed
bevallen en we zetten deze samenwerking in 2021 door en breiden dit waar mogelijk uit naar
meerdere locaties.
In het kader van de herijking zijn we eind 2020 ook een onderzoek gestart naar een mogelijke
Utrechtse variant van de bibliotheek op school. Een programma waarbij er naast een
schoolbibliotheek ook voor een aantal uren een expert van de bibliotheek op het gebied van lezen
en mediawijsheid op de school wordt ingezet. Onderzoek moet uitwijzen of, hoe en onder welke
voorwaarden een dergelijke aanpak in Utrecht kan landen.
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Leesoffensief
In het advies “Lees: Een oproep tot een Leesoffensief” van de Raad voor Cultuur en de Raad voor
het Onderwijs (juni 2019) wordt aanbevolen om als gemeenten, bibliotheken en onderwijs in te
zetten op een “leesoffensief”. In de door ons georganiseerde netwerken ‘Lezen’ voor PO en VO
hebben onze specialisten deze aanbeveling besproken en zijn ervaringen uitgewisseld. De vijf
bijeenkomsten zijn bezocht door zo’n 100 leerkrachten.
Heel Utrecht gaat voor-lezen
In mei hebben wij samen met de Utrechtse kinderboekenwinkel de actie ‘Heel Utrecht gaat voor
lezen’ een vervolg kunnen geven. Er zijn 648 boeken gratis verstrekt aan kinderopvangcentra en
scholen in het primair onderwijs.
Tijdens de lockdown periodes
Om de leerlingen en scholen tegemoet te komen in de periodes waarin geen fysieke activiteiten en
groepsbezoeken plaats konden vinden heeft ons team educatie jeugd naast telefonische en online
ondersteuning van de scholen in samenwerking met Mira Media een website rondom
afstandsonderwijs ingericht ter ondersteuning van leerkrachten en ouders. Doel van de digitale
wasstraat: “Hier word je als professional digitaal ondergedompeld, geschrobd en in de was gezet.
Of het nou gaat om online lesgeven in Corona-tijd of structureel aan de slag gaan met digitale
geletterdheid; hier ga je glimmend, zelfverzekerd en kundig je toekomst tegemoet!”
Daarnaast zijn we zoveel mogelijk collecties uit blijven lenen aan scholen die hier behoefte aan
hadden.
Digitaal programma
In 2020 is het Coliblite project (gefinancierd met Europese subsidie uit ‘Migrant and Low educated
Families [MLF]’ afgerond. Met dit project bevorderen we digitale-, interculturele- en
burgerschapsvaardigheden en competenties van leerkrachten, bibliothecarissen en jeugdwerkers.
Doel was om hen te voorzien van vaardigheden zodat zij (MLF) kinderen en jongeren de essentiële
vaardigheden aan kunnen leren. Het project is uitgevoerd in multiculturele wijken in Utrecht (met
name in Zuilen, Kanaleneiland en Overvecht), Londen, Bologna, Modena en Boekarest. Tal van
stakeholders werden in dit project betrokken. In Nederland was Bibliotheek Utrecht de formele
aanvrager en zorgde Mira Media voor het projectmanagement, de voorbereiding en realisatie.
In het laatste subsidiejaar is het project in Utrecht afgerond met een conferentie op 9 juli waarbij
alle betrokken stakeholders aanwezig waren en zijn conclusies en vervolgafspraken geformuleerd.
Ook hebben we met elkaar een aantal projecten kunnen borgen. Het ‘Anti-filter bubbel app project’
wordt in 2021 in samenwerking met de Universiteit uitgewerkt tot een lessenserie voor het PO en
VO dankzij een subsidie van de gemeente Utrecht.
Voortgezet Onderwijs
Ons programma voor het voortgezet onderwijs richt zich op het vmbo, en de brugklassen van havo
en vwo. Wij hebben verschillende bibliotheekprogramma’s aangeboden die gericht zijn op
ontwikkeling van leesvaardigheden en vaardigheden om met digitale informatie om te gaan. We
hadden een bereik van 50% van de instellingen in het voortgezet onderwijs (circa 11 scholen)
begroot. Uiteindelijk hebben we ruim 70% van de VO instellingen bereikt (19 van de 27 scholen)
en hebben 1.400 leerlingen een programma gevolgd.
Zomerschool
Wij verzorgden ruim 40 lessen op het gebied van lezen, taal en digitale geletterdheid tijdens de
zomerschool Utrecht. Op 4 locaties in Zuilen, Ondiep, Overvecht en Kanaleneiland en op het Ithaka
gaven we voor ongeveer 250 leerlingen in het primair onderwijs en in het voortgezet onderwijs het
Verhalenatelier, Stop Motion films, Digital skills en Factcheck lessen. Deze lessen waren onderdeel
van een breder programma.
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4.3 Voor volwassenen
Lezen en studeren
In al onze vestigingen hebben we gelegenheid om te lezen en te werken. In de grotere vestigingen
met zitjes en met werktafels en in de kleinere vestigingen hoofdzakelijk met werktafels om aan te
werken. In de nieuwe en vernieuwde vestigingen hebben we gezorgd voor voldoende
stopcontacten om met laptops en andere devices te kunnen werken. Door de lockdown hebben
onze bezoekers, met uitzondering van de Neude van juni tot en met half december, geen gebruik
kunnen maken van deze voorzieningen.
Sociaal domein
Om mee te kunnen doen in de samenleving moet je beschikken over taal- en digitale
basisvaardigheden. Wij maken, samen met veel partners, programma’s die gericht zijn op het
ontwikkelen van deze vaardigheden. Twee pijlers daarvoor zijn het digiTaalhuis en de
seniorenprogrammering. Het Informatiepunt Digitale Overheid (IDO) wordt de derde pijler.
DigiTaalhuis Utrecht
Het DigiTaalhuis is dé plek voor iedereen die aan de slag wil met basisvaardigheden: taal, digitale
vaardigheden en rekenen. De medewerkers geven in de bibliotheekvestigingen persoonlijk advies
en hulp bij het aanmelden voor een computer- of taalcursus. Ook is er een computerinloop voor
alle digitale vragen en de mogelijkheid om ter plekke te oefenen. Op een aantal locaties is tegelijk
een sollicitatiespreekuur of een Taalcafé.
Het DigiTaalhuis is een samenwerkingsverband met onze partners Taal Doet Meer en Digiwijs. We
participeren in de DigiTaalteam-overleggen per wijk met buurtteams, sociaal makelaars en
wijkpartners. Ook organiseren we het Partneroverleg voor partnerorganisaties uit de stad.
Door de Coronamaatregelen hebben we tijdens de eerste lockdown de spreekuren bemenst met
bibliotheekmedewerkers in plaats van vrijwilligers, maar de aanloop was enorm afgenomen.
Mensen bleven thuis, zoals ze ook werd gevraagd. Het aantal bezoekers van de Doe Mee Startinlopen in 2020 in de bibliotheek is ongeveer een derde van het aantal in 2019.
Na de eerste lockdown, vanaf begin juni, zijn veel activiteiten weer opgestart, maar nog lang niet
alle. Dit had vooral te maken met de beschikbaarheid van vrijwilligers, veelal mensen van
gevorderde leeftijd die zich nog niet altijd comfortabel voelden om weer aan de slag te gaan.
In Overvecht hebben we gezorgd dat tijdens de verbouwing van de bibliotheekvestiging het aanbod
gecontinueerd werd op plekken buiten de bibliotheek.
In tijden dat we niet fysiek open konden, hebben we telefonische spreekuren ingepland, samen
met Taal Doet Meer, Digiwijs en U Centraal en hebben we praktische online informatie gedeeld
gericht op kennisvergroting op het gebied van taal- digitaal maar ook op gezondheid, bewegen en
vrijetijdsbesteding vanuit huis.
We hebben ons thema-aanbod voor 2021 voorbereid. Dat is onder andere gericht op de NT1
doelgroep. We werken daarin samen met Stichting Lezen en Schrijven. Samen met de
Vrijwilligerscentrale Utrecht ontwikkelden we een aanmeldplek voor (taal- en digitaal)vrijwilligers in
de Neude. In samenwerking met Taal Doet Meer organiseerden we in oktober een college voor
vrijwilligers over het belang van meertaligheid. Tijdens de Week van Lezen en Schrijven, werd door
Taal Doet Meer in samenwerking met ons de Digitaalweek georganiseerd in de Neude.
We hebben ook de positioneringscampagne voorbereid waarin zowel het aanbod vanuit het door
ons ontwikkelde Informatiepunt Digitale Overheid als het digiTaalhuis goed, en elkaar versterkend,
naar voren komen. Deze campagne start in 2021, zodra de bibliotheken weer open kunnen voor de
inlopen.
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Overzicht en aanbod digiTaalhuis in de vestigingen
Wat & waar

Aanbod

Hoograven
Kanaleneiland
Overvecht
Zuilen
Leidsche Rijn

Bibliotheekmedewerker is aanspreekpunt voor alle vragen van bezoekers

Bibliotheek Neude

Bibliotheekmedewerker is aanspreekpunt voor alle vragen van bezoekers

DigiTaalhuismedewerker Bibliotheek
DigiTaalteam
Doe Mee Startpunt
Themabijeenkomsten
Taal- en/of computerles
Grote collectie
Taalcafé in Leidsche Rijn, Kanaleneiland en Zuilen
Sollicitatiespreekuur in Overvecht en Kanaleneiland

Wegwijzerspreekuur (Doe Mee Spreekuur)
Themabijeenkomsten
Spreekuur voor vrijwilligers
Grote collectie
Taalcafé
Vleuterweide

Bibliotheekmedewerker is aanspreekpunt voor alle vragen van bezoekers
Wegwijzerspreekuur (Doe Mee Spreekuur)
Taal- en/of computerles
Collectie
Taalcafé

Tuinwijk
Lunetten
Oog in Al
De Meern
Vleuten

Bibliotheekmedewerker is aanspreekpunt voor alle vragen van bezoekers
Wegwijzer op aanvraag
Collectie

Bereik en deelnemers digiTaalhuis 2020
Onderdeel DigiTaalhuis-aanbod
Totaal bereik inwoners met onvoldoende basisvaardigheden
Bezoekers Inloopmomenten (DM Start, DM spreekuren en
inloopmomenten divers)
Bezoekers thematisch aanbod rond basisvaardigheden
Accounts oefenen.nl
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Streefcijfers
1.250
1.125

Behaald
1.806
1.486

400
100

232
68

Deelnemers activiteiten

Totaal

Doe Mee Startpunten
•
Hoograven: 98
•
Kanaleneiland: 139 (woe: 96, do: 43)
•
Overvecht: 193 (di1:127, do: 66)
•
Zuilen: 80
•
Leidsche Rijn: 40

550

Doe Mee Spreekuren (wegwijzerspreekuren)
•
Centrale Bibliotheek/Neude2: 39
•
Vleuterweide: 18

57

Inloopmomenten overig (excl. Startpunt / Spreekuur)
•
Taalspreekuur voor vrijwilligers Neude: 31
•
Taalcafé Vleuterweide3: 408
•
Taalcafé Leidsche Rijn Centrum: 90
•
Taalcafé Kanaleneiland: 279
•
Taalcafé Neude: 52
•
Taalcafe Zuilen: 19

879

Overig (thema-)aanbod:
•
Gezond gesprek: 12
•
Sollicitatiespreekuur Overvecht: 20
•
Sollicitatiespreekuur Kanaleneiland: 25
•
Sterrenwijk, inloopspreekuur Sterrenzicht: 59
•
Rouw en Verlies: 58
•
Leesgroepen ’t Gilde (vaste deelnemers): 6
•
Bibliotheekrondleidingen cursisten: 72

252

Deelnemers oefenen.nl in de Bibliotheek

68

Totaal aantal deelnemers / bezoekers

1.806

Senioren
Het project “Ouderen in de Wijk” hebben we, ondanks Corona, weten te verbreden; met als doel
kwaliteitsontwikkeling en verbreding van de doelgroep.
Ouderen in de Wijk is een samenwerkingsproject van Bibliotheken van Amsterdam, Rotterdam,
Den Haag en Utrecht waarvan de Bibliotheek Utrecht de penvoerder is. Het project is voor
(potentieel) kwetsbare ouderen: AOW-leeftijd en ouder, met een laag inkomen en een klein sociaal
netwerk. Het doel van het project is om deze ouderen te motiveren, stimuleren en beter toe te
rusten voor deelname aan de samenleving.
Wij zijn penvoerder en trekker van het project dat meerjarig gefinancierd wordt met subsidie uit
het Europees Fonds voor Meest Behoeftigen (EFMB) via het ministerie van SZW.
Door het geven van persoonlijke aandacht hebben we senioren kunnen helpen met hun vragen en
problemen. Onze op maat gemaakte workshop videobellen was een succes.
Ook waren we de spil in het project ‘Bieb aan de lijn’. Vanaf de eerste lockdowns belden we met
1157 senioren en stuurden we 600 kaartjes via de post. We vroegen hoe het met ze ging of ze hulp
nodig hadden en of we boeken konden brengen. De BezorgBieb bracht 4200 boeken aan huis bij
senioren.

1

Het Doe Mee Startpunt op de dinsdag wordt gefinancierd vanuit de subsidie Taalimpuls Samen voor
Overvecht 2020. Tijdens de Corona-periode, waar nog wel inlopen mogelijk waren, kozen we om op alle
locaties een inloop per week te organiseren. Dit vooral omdat er niet genoeg vrijwilligers beschikbaar waren
voor alle inlopen.
2
De Centrale Bibliotheek op de Oudegracht sloot 14 februari haar deuren. Helaas kon de nieuwe bibliotheek op
de Neude pas veel later open dan gepland en zijn het (digi)taalspreekuur en het spreekuur voor vrijwilligers pas
in de week van 8 juni weer hervat en moesten ze later in het jaar weer stoppen.
3 De Taalcafé’s, die inmiddels op vijf bibliotheekvestigingen plaatsvinden en een goede aanvulling zijn op de
taal- en digitaal inlopen, organiseren wij vanuit de bibliotheek vanuit het DigiTaalhuis. Ze worden ook
meegenomen in de communicatie over de DigiTaalhuis-activiteiten.
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Naast het organiseren van activiteiten in Overvecht, Kanaleneiland, Zuilen, Hoograven en De
Meern hebben we ons aanbod verbreed naar de wijken Lunetten en Centrum.
Met de collegereeks “Filosofie” in samenwerking met de Stichting Oud Geleerd Jong Gedaan
bereikten we bijvoorbeeld 60 senioren.
In april stuurden we een persoonlijke handgeschreven kaart naar alle deelnemers van Ouderen in
de Wijk om hen een hart onder de riem te steken tijdens de eerste lockdown. In september hebben
we het programmaboekje verstuurd naar 3.900 senioren en in december ontvingen zij per post een
kerstgroet van ons. In beide mailingen stond een speciaal emailadres en telefoonnummer en de
uitnodiging om ons te benaderen met hun vragen. Hier is veel gebruik van gemaakt voor een breed
scala aan vragen: digitale vragen, vragen over wat er nog te doen was in hun wijk, vragen over de
U-pas, vragen over het gebruik van de bibliotheekpas, vragen om een luisterend oor, persoonlijke
aandacht of het delen van zorgen.
IDO’s in Utrecht: Informatiepunten in Utrecht
Het Informatiepunt is er voor alle vragen over de thema’s wonen, werk & inkomen, geld &
administratie, taal, digitaal en overheid. Alle bezoekers van onze bibliotheekvestigingen kunnen bij
het Informatiepunt hun vragen stellen over deze thema’s. Het Informatiepunt is een
laagdrempelige, herkenbare plek in de vestiging. De bibliotheekmedewerkers geven er direct
informatie, denken mee en verwijzen door naar de juiste organisatie. We hebben de
dienstverlening van het Informatiepunt ontwikkeld op basis van het Informatiepunt Digitale
Overheid (IDO). Dit IDO is gericht op het helpen met het (digitaal) communiceren met de overheid
en is een initiatief van de Manifestgroep, waarin onder andere de publieke dienstverleners
Belastingdienst, CAK, CBR, CIZ, CJIB, DUO, SVB en UWV zijn verenigd, in samenwerking met de
Koninklijke Bibliotheek (KB). De bibliotheek Utrecht vult deze IDO dienstverlening aan met de
bovengenoemde thema’s die een nauwe relatie hebben met het goed kunnen communiceren met
de digitale overheid. In 2020 hebben we deze nieuwe dienstverlening voorbereid, en
noodgedwongen moesten we de opening helaas uitstellen. In 2021 openen we de Informatiepunten
in onze vestigingen.
Literatuur, Cultuur en Maatschappelijke thema’s
Het is onze ambitie om de inwoners van Utrecht kennismaken laten maken met literatuur, cultuur
en maatschappelijke thema’s. Wij organiseren en faciliteren kleinere en grotere evenementen en
activiteiten om dit mogelijk te maken.
Activiteiten
We doen standaard mee met de vier grote landelijke leesbevorderingscampagnes; 2 voor jeugd en
2 voor volwassenen. Hiervoor ontwikkelen wij activiteiten waarvan een basisgedeelte in al onze
vestigingen wordt uitgevoerd en “specials” in de grotere vestigingen plaats vinden.
•
Het thema van de Boekenweek 2020 hebben wij vertaald naar een programma waarin ruimte
was voor de geluiden van rebellen en dwarsdenkers in de literatuur en voor rebellen en
dwarsdenkers in onze stad. Wij hebben een aantal try-outprogramma’s kunnen uitvoeren in het
theater in de Neude voordat de lockdown een feit werd en we het resterende programma
moesten cancelen.
•
Het programma rond Nederland Leest dat op 1 november startte hebben we omgebouwd
naar een digitaal event. Voor het literaire programma “Tussen de regels” hebben we Judith
Koelemeijer, auteur van het boek dat centraal stond tijdens Nederland leest, uitgenodigd. Dit
programma hebben we via een livestream uitgezonden.
De Neude biedt veel mogelijkheden voor de organisatie en uitvoering van activiteiten.
Daarom hebben we onze programmering fors uitgebreid met nieuwe programma ’s zoals “ Tussen
de Regels” ,” de Leukste Boekenclub” en “Boek en Film programma’s”.
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Goedlopende jeugdprogrammering zoals babymuziek, verhalenateliers en vakantieprogrammering
hebben we gecontinueerd. Daarnaast hebben we nieuwe programma’s gestart zoals Boek en
Theater, Boek en Gesprek en Tekenen in de Bieb.
Er zijn nieuwe samenwerkingen met culturele en maatschappelijke instellingen geïnitieerd die
geleid hebben tot nieuwe programma’s. De Utrechtse talkshow “Vrijdag Live” samen met RTV/NUK/
Broese/Dakhaas waarbij de actualiteit in Utrecht besproken wordt is hier een voorbeeld van.
Met het perspectief van een nieuwe en goed geoutilleerde centrale bibliotheek hadden wij
aansluiting gezocht bij de Utrechtse Festivals zoals het Nederlands Film Festival, Tweetakt ,
Midzomergrachtfestival, What you see, Cinekid, Duurzame week, Kaboom en het Keti Kotifestival.
Niet alle geplande activiteiten konden doorgaan. En wat wel doorging hebben we met aanpassingen
en beperkingen uitgevoerd.
Naast partners melden zich ook inwoners die actief mee willen denken of werken aan de
programmering of de Bibliotheek als podium willen gebruiken.
Ons programma Zomaar op Zaterdag dat we houden in onze vestiging in Leidsche Rijn Centrum en
in de Neude biedt een plek als open podium.
Nieuwe programma’s die met en door inwoners zijn ontwikkeld waren de Fellow Feminist (een
maandelijkse ontmoeting over feministische zaken) en het Wilde Stads Cafe.
We stimuleren de bezoekers om gebruik te maken van onze collecties. Bij alle activiteiten vestigen
we de aandacht op specifieke segmenten van de collectie.

Online programma
De ontwikkeling om online programma’s te maken is versneld. Wij hebben activiteiten gestreamd,
aangeboden via een podcast of via Instagram, Facebook of website.
Met name de programma’s voor wat oudere kinderen zoals Tekenen in de Bieb waren succesvol. De
verschillende afleveringen zijn in totaal 8000 keer bekeken. Ook de boekenclub voor jongeren via
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Instagram heeft online een groot bereik. De maandelijkse afleveringen trekken gemiddeld 800
bezoekers.
Voor de volwassenen hebben we veel van onze reeksen zoals Tussen de Regels, Denkplaats en
Ruimte in jouw hoofd online via een podcast uitgebracht. Deze podcasts zijn door 2.500 mensen
beluisterd.
Veel bekeken activiteiten zijn:
•
Online schrijfcafé’s aansluitend bij de schrijf-wedstrijd die we voor kinderen, jongeren en
volwassenen hebben gehouden. Deze schrijfwedstrijd was succesvol. Het niveau van de ruim
400 inzendingen was hoog. Alle winnende verhalen hebben we in een boekje samengebracht.
De schrijftips van de verschillende Utrechtse schrijvers zijn alleen online al 2500 keer bekeken.
•
Online Culturele Zondagprogramma dat we samen met Utrecht Marketing vanuit de Bibliotheek
Neude gemaakt hebben.
•
Het Online St Maartenfeest waar we ons eigen St Maartens lied, uitgebreid met een rap,
hebben laten horen.
•
De livestream van de talkshow in het kader van de Armoededag van de Bibliotheek Neude in
samenwerking met RTV Utrecht.
Bezettingsgraad LIVE programmering
In januari hebben we nog programma gedraaid in de Centrale aan de Oudegracht. In februari en
maart hebben we try-outs gedraaid in de Neude. En na een periode van lockdown konden we van
juni tot en met half november activiteiten (laten) uitvoeren. Dat leverde onderstaande
bezettingsgraden op waarbij de percentages van juni t/m november gebaseerd zijn op de
maximaal toegestane capaciteit onder de RIVM-maatregelen (1,5 meter afstand etc.).
Januari: 83,5%
Februari: 63,6%
Maart (t/m 13 maart): 90,7% o.a. try-outs
April en mei: lockdown
Juni: 74,4%
Juli: 54,8%
Augustus: 43%
September: 52%
Oktober: 45%, (programma t/m 14 okt, hierna lockdown en allen online programma)
November: 94%, (programma vanaf 19 november, daarvoor lockdown en online programma)
December: lockdown
Meemaakpodium
Een deel van de maatschappelijke programmering richten we op de Duurzame Ontwikkelingsdoelen
van de Verenigde Naties. Aan de hand van deze “goals” willen wij met partners maar vooral ook
met bewoners uit de stad/wijk programma’s maken om zo aandacht te vestigen en om bij te
dragen aan een aanzet tot verandering. In het Meemaakpodium onderzochten we de manier
waarop de bibliotheek kan bijdragen aan het Duurzame Ontwikkelingsdoel “Geen Armoede”.
Daarbij werkten we samen met de Armoedecoalitie. We organiseerden vier Weggeef- en
informatiemarkten. De essentie van deze programmering is betrekken van de omgeving bij het
programmeren. Denk bij omgeving aan wijkbewoners, maar ook aan andere groepen die een
podium geboden kunnen worden. Een deel van de verantwoordelijkheid voor programmering,
positionering, identiteit ligt ook bij “de omgeving” die een podium geboden kreeg.
Het project Meemaakpodium wordt deels gefinancierd uit bijdragen van het Fonds voor
Cultuurparticipatie en van de Stichting PICA.

22

4.4 Marketing, Communicatie en Klant Contact Centrum
Na een jaar van intensieve voorbereidingen is 2020 het jaar waarin Bibliotheek Neude open zou
gaan. Al in 2019 stond een groot deel van de werkzaamheden in het teken van de grote opening.
2020 was de tijd om te oogsten met de oplevering van een vernieuwde website, livegang van een
nieuwe zaalverhuurwebsite, nieuwe maandagenda’s en andere middelen, samenwerking met tal
van lokale media. Er stond een groots opgezette campagne klaar om de Neude als nieuwe plek in
Utrecht en de bibliotheek in het algemeen als belangrijke plek in de stad neer te zetten. Hèt
moment ook om een boost aan onze ledenwerving te geven. Je kon er begin maart niet omheen.
De mediadag werd druk bezocht met zo’n 50 journalisten uit stad en land. Het leverde een ruime
hoeveelheid artikelen in lokalen en landelijke media op. De PR-waarde van de free publicity van 8
januari tot en met 20 maart 2020 is 1.811.525 euro. De piek was te zien op 13 maart 2020, met
316.390 euro aan PR waarde.
Financieel Dagblad 10 maart door Hilda Bouma: ‘Utrecht heeft er met bibliotheek op de Neude
een hotspot bij’
Volkskrant 11 maart door Kirsten Hannema *** ‘Het vernieuwde postkantoor in Utrecht moet
een bibliotheek zijn zonder drempel’
Telegraaf 11 maart door Eric Roeske: ‘Bibliotheek moet huiskamer worden’
NRC 12 maart door Bernard Hulsman **** ‘Nieuwe bieb in Utrecht is een echt volkspaleis’
Trouw 13 maart door Harmen van Dijk: ‘Utrecht moet nog even wachten op de knusse nieuwe
bieb aan de Neude’
Nederlands Dagblad 13 maart door Rien van den Berg: ‘Open monden in postkathedraal’
Helaas ging het feest niet door. Op de dag van de opening, vrijdag 13 maart, ging Nederland op
slot.
Momentum vasthouden
Om het momentum van de opening van de Neude vast te houden en in contact te blijven met onze
leden, zijn we ons sterk op online communicatie gaan richten. Alle pijlen waren er op gericht om
zichtbaar te blijven, en er voor te zorgen dat Utrecht kon blijven lezen, leren en programma’s
meemaken.
Samen met het programmateam hebben we programma’s vertaald naar voor de bibliotheek nieuwe
kanalen, zoals podcasts via spotify en soundcloud, livestreams via youtube en zoom. Onze
boekenclub Young Adult Live hebben we verplaatst naar Instatv, wat ons een veel groter bereik
opleverde dan we live konden realiseren. Dat gold ook voor de nieuw ontwikkelde series LAB- en
tekenvideo’s op Youtube, waar de lange levensduur er ook voor zorgt dat we veel kijkers hebben.
Behoud en werving van leden
Om heel Utrecht aan het lezen en leren te houden, brachten we de online bibliotheek goed onder
de aandacht, als ook de gratis cursussen van Good Habitz, de tekenvideo’s en LAB-filmpjes. Op de
site hebben we het hele online aanbod gebundeld aangeboden. Die pagina’s zijn goed bezocht. Ook
bleven we inzetten op de werving van leden. In 2020 is het ondanks alles gelukt om 14.120 nieuwe
leden in te schrijven.
Smart Marketing Platform
Een geavanceerde database en data gestuurde manier van werken is belangrijk om mee te kunnen
blijven groeien met de stad. Om onze bezoekers en leden beter te kunnen volgen en bedienen, zijn
wij dit jaar gestart met een data gestuurde manier van werken en campagne-ondersteuning vanuit
het Smart Marketing Platform. Door corona implementeerden we het platform versneld. De eerste
successen boekten we met servicemails naar bezoekers van onze programmering, over corona
naar ons ledenbestand, retentie campagnes en opvolging ledenwerving na campagnes als de
Thuisbieb en het Zomerabonnement. In 2020 is een goede basis gelegd met de opbouw van data
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op bezoekgedrag en interessegebieden. Onze e-nieuwsbrieven en DM’s worden sinds december ook
verstuurd vanuit het SMP. Dit e-mailingbestand telt inmiddels 45.962 contacten.
Met de nieuwe bieb in de Neude is er veel nieuwe programmering ontwikkeld voor volwassenen.
Dat betekende ook een nieuwe manier van communiceren, gerichter, passend bij het onderwerp, in
samenwerking met nieuwe partners. Helaas hebben we de Neude en de programmering niet neer
kunnen zetten zoals we bedacht hadden. Maar in 2021 gaan we dit verder uitbouwen.
Voor het seniorenprogramma hebben we een speciaal programmaboekje ontwikkeld dat aan alle
leden van 70+ verstuurd is. De programmering in de wijkvestigingen communiceren we via
rayonkalenders. Daarnaast maken we veel gebruik van berichtgeving via de wijkmedia, zowel offals online.
Corona
Uiteraard ging een deel van onze tijd naar het communiceren van coronaregels en aangepaste
situaties in de vestigingen, verandering in onze dienstverlening, annulering van programma’s,
berichtgeving hierover in media en naar ons ledenbestand.
Media
Top 5 thema’s in de media

1. Bibliotheek Neude
2.
3.
4.
5.

Gebouw en aanloop naar de geplande opening 13 maart
De Grote Utrechtse Boekverhuizing
Utrechtse kinderen verhuizen boeken naar de Neude 16 februari
Laatste twee weken Centrale Bibliotheek Oudegracht
Veel activiteiten en de cd-verkoop
Kunstwerk Maarten Baas
Commotie n.a.v. de presentatie van ‘Intellectual Heritage’ 24 april
Verhuizing van Oudegracht naar de Neude
Rijen vrachtwagentjes vanuit de Oudegracht, inrichting Neude

Daarnaast was er in 2020 ook veel aandacht voor “de vijf witte kunstenaars”, rijen studenten voor
de Neude en de verbouwing en heropening van Bibliotheek Overvecht. En uiteraard voor corona,
de lockdowns, e-books, de online service, de AfhaalBieb, Bieb aan de Lijn en de BezorgBieb.
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Mediageniek Neude
Dat de Neude een beeldbepalend pand is voor Utrecht, blijkt uit de programma’s die opgenomen
zijn in de Neude: Kennis van nu, het NOS Journaal, Podium Pop-up NTR, All Stars
BNN Vara, Kunstencentrum Willem II, ARD televisieprogramma ‘Titel,
Thesen und Temperamente’, KRO-NCRV programma Streetlab, RTV Utrecht, Ontdek Utrecht, Taal
Doet Meer. AD, DUIC, Elsevier, Magazine Zin, Architectuurwandeling uitreiking Boellaardprijs.
Maar ook de wijk vestigingen worden gevonden als locatie. Zo kwam Sharon Dijksma, onze nieuwe
burgemeester in Bibliotheek Leidsche Rijn Centrum voor een social mediapost over haar
aantreden.
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De opening van de verbouwde bibliotheek Overvecht was te zien op RTV Utrecht, U in de Wijk
Overvecht, de Telegraaf en het AD.

Online communicatie
In 2020 hebben wij onze website bibliotheekutrecht.nl vernieuwd. Doel was om de
gebruiksvriendelijkheid van de site en de vindbaarheid van de content te verbeteren, het
programma en de collectie beter zichtbaar te maken en aan elkaar te koppelen. Ook is de restyling
van de huisstijl op de site doorgevoerd.
De site heeft dit jaar een stijging van het websitebezoek met meer dan een half miljoen extra
paginaweergaven naar 2.2 miljoen paginaweergaven. Men brengt gemiddeld minder tijd door
op een pagina. Dat kan betekenen dat de informatie sneller gevonden wordt. Dit was een van de
doelen bij het vernieuwen van de website.
De top 10 van meest bezochte pagina’s is vergelijkbaar met die van 2019. En natuurlijk is nieuw in
dat lijstje de richtlijnen rondom corona.

Nummer

Pagina website

1

Home

2

Collectie

3

Openingstijden

4

Vestigingspagina Bibliotheek Neude

5

Klantenservice

6

Lid worden

7

Richtlijnen rondom corona

8
9

Speciale
Landingspagina Bibliotheek Neude
Verlengen

10

Agenda Volwassenen

In coronatijd hebben we het online aanbod gebundeld op de site. Gezien de cijfers, voorziet dit
duidelijk in een behoefte. Ook de LABpagina doet het goed en is verdubbeld ten opzichte van 2019.
De vakantiepagina’s werken goed in combinatie met de posters in de stad. Afscheidsweekeinde van
de Centrale Bibliotheek en de schrijfwedstrijd hebben het beide goed gedaan. De
vestigingspagina’s van Overvecht en Neude zijn goed bezocht.
De abonnees die lid zijn van onze nieuwsbrieven zijn in 2020 overgebracht naar het Smart
Marketing Platform.

Segment

Abonnees

Jeugd
Volwassenen
Educatie
Tegenlicht
Neude
Overvecht
Activiteiten nieuwsbrief

21.452
21.990
791
1.422
3.558
127
307
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2020 kent een gestage groei van het aantal volgers, interactie en vind ik leuks op onze social
media kanalen.
Kanalen

Volgers 2019

Volgers 2020

Facebook

8.631

9.880

LinkedIn
Twitter

1.540
3.255

2.247
3.418

Instagram
Spotify

2.311
--

4.100
210

Starts

Streams

2.330

1.536

Klantcontactcentrum (KCC)
Vanaf maart 2020 heeft het KCC de telefonie over genomen van alle vestigingen. De centralisatie
van onze backoffice, waarbij alle klantvragen via telefoon en mail op één plek binnenkomen. Het
geeft een beter inzicht in de klantvragen en eenduidigheid in de antwoorden. Daarnaast maakt de
directe koppeling met marketing en communicatie dat we voor veel gestelde vragen de
communicatie direct aan kunnen passen op onze kanalen.
Dit jaar liet een enorme toename van het aantal klantcontacten zien. Per mail bijna een
verdubbeling, per telefoon ook een enorme toename ten opzichte van het begin dit jaar. Tijdens de
lockdownmaanden werd er minder gebeld en veel meer gemaild. Veel vragen over corona,
vanwege verandering in dienstverlening. Het percentage online inschrijvingen verwerkt door het
KCC ten opzichte van reguliere balie-inschrijvingen steeg naar 34%. In cijfers geeft dat het
volgende beeld:
Telefonie: 23.781
Mails klantenservice: 18.600
Mails ledenadministratie: 7.217
Inschrijvingen leden: 4.438 (van de totaal 12.908 inschrijvingen)

4.5 Sponsoring en fondsverwerving
Wij hebben voor de verbouwing en inrichting van de Bibliotheek Neude een beroep gedaan op
fondsen en partners. Hun betrokkenheid en steun waren onmisbaar.
De realisatie van de Bibliotheek de Neude is mogelijk gemaakt door bijdragen van:
ASN Foundation
a.s.r. real estate
Van Baaren Stichting
Stichting Het Boellaarfonds
BPD Cultuurfonds
Stichting Dialoog
Stichting Elise Mathilde Fonds
Fentener van Vlissingen Fonds
Gemeente Utrecht
J. E. Jurriaanse Stichting
K. F. Hein Fonds
M.A.O.C. Gravin van Bylandt Stichting
Mondriaan Fonds
Oranje Fonds
Prins Bernhard Cultuurfonds
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Provincie Utrecht
Rabobank Utrecht e.o.
Stichting Stokroos
VSB-fonds
Stichting Zabawas

In 2020 hebben we programma’s georganiseerd die deels werden gefinancierd uit eerdere
toezeggingen van fondsen. Zo konden we dankzij Stichting PICA en het Fonds voor
Cultuurparticipatie het eerdergenoemde project Meemaakpodium uitvoeren. Samen met partijen
uit onze omgeving onderzochten wij hoe de bibliotheek kan bijdragen aan het duurzame
ontwikkelingsdoel “Geen Armoede”.
Ook werden activiteiten voor ouderen zoals Oud Geleerd Jong Gedaan mogelijk door een bijdrage
van het Richard Hoogland Fonds.
Voor een project om eenzaamheid onder ouderen te bestrijden is in 2020 een toezegging
ontvangen van ZonMW. De uitvoering start in 2021.
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5. Bedrijfsvoering
Organisatie
De verdere uitwerking van de organisatie van de Bibliotheek Neude had dit jaar zijn beslag moeten
krijgen. Door de periodes van lockdown en door het beperkt open zijn in tussenliggende periodes is
er geen sprake geweest van een voluit draaiende organisatie en ontstonden slechts in beperkte
mate “lessons learned” om werkprocessen verder te verfijnen. In de loop van het jaar is een
professionaliseringsslag gemaakt ten aanzien van zaalverhuur en ruimtebeheer.
De doorlichting en professionalisering van de afdeling Facilitair en ICT hebben we opgestart medio
2020. Dit loopt door tot in 2021. Deze verbeterslag is nodig om beter grip krijgen op het facilitaire
beheer en naast het professionaliseren van werkprocessen deze efficiënter uitvoeren.
Per 1 januari 2021 is Ton van Vlimmeren met pensioen gegaan. De nieuwe directeur is kort
daarvoor begonnen. Deirdre Carasso trad in dienst op 15 november en op 15 december heeft zij
het directeurschap overgenomen.
Huisvesting
In 2020 speelden de volgende huisvestingszaken:
•
Vestiging Overvecht
In 1986 was bibliotheek Overvecht ons grootste en meest moderne filiaal. Nu 34 jaar later was
een grondige renovatie en modernisering dringend noodzakelijk. Dat heeft lang op onze
planningen gestaan maar in 2020 heeft dan eindelijk de verbouwing plaats gevonden. De
installaties en basisvoorzieningen zijn weer up to date en we hebben geïnvesteerd in een
prachtige nieuwe inrichting met verschillende afsluitbare cursus- en overlegruimtes. Daar was
dringend behoefte aan. We organiseren in Overvecht veel ondersteuning voor de wijkbewoners,
gericht op sociaal domein, en hebben met de verbouwing ook een Informatiepunt Digitale
Overheid ingericht. Ook een Laboratorium is onderdeel van verbouwde vestiging.
Kort na de opening volgde de derde lockdown waardoor bibliotheek Overvecht helaas nog niet
voluit heeft kunnen draaien.
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•

•

Vestiging Waterwin
In de wijk Terwijde hebben wij een jeugdvestiging in het scholencomplex Waterwin. Door een
verbouwing is de interne toegang is afgesloten en kinderen en ouders moeten nu buiten om,
om in de bibliotheek te komen.
Vestiging Lunetten
Onze vestiging Lunetten maakt deel uit van de Multifunctionele Accommodatie (MFA)
Musketon. Sinds 2016 worden er plannen gemaakt voor het verbouwen en herinrichten. Het is
de bedoeling dat er in de MFA een kleine bibliotheek op de begane grond komt. Op het moment
van het schrijven van dit jaarverslag zijn er 2 scenario’s die verder onderzocht gaan worden.

Greenkey
We hebben greenkey certificering verder onder de loep genomen en besloten om dit tot een nader
te bepalen moment uit te stellen. Vanuit de Stichting KMVK (Stichting Keurmerk Milieu, Veiligheid
en Kwaliteit) wordt gewerkt aan een nieuwe normering voor de bibliotheekbranche.
Personeel
Omvang en samenstelling

Aantal medewerkers

Per 31 december 2019
158

Per 31 december 2020
173

Aantal fte
Gemiddelde leeftijd

118,7
49,1

129,7
48,53

Verdeling
mannen/vrouwen

42 mannen/116 vrouwen

45 mannen/128 vrouwen

Aantal fulltimers
Aantal parttimers

20
138

23
150

Aantal vrijwilligers

97

157

De vaste formatie is in 2020 toegenomen met 11 fte (395,7 uur) ten opzichte van 2019. Reden
voor deze uitbreiding was de in gebruik name van de Neude.
Er hadden 173 mensen een dienstverband met de Bibliotheek Utrecht op 31 december 2020.
Naast de vaste medewerkers zetten we flexmedewerkers en opruimkrachten in. Door de lockdowns
is de inzet van de flexmedewerkers en opruimkrachten beperkter geweest dan in voorgaande
jaren.
Leeftijdsopbouw

30

In- en uitdienst
Er zijn in 2020 29 medewerkers in dienst getreden. In het totaal zijn 14 medewerkers uit dienst
getreden.
Scholing
Er is veel gebruik gemaakt van online opleidingsaanbod. Dit nemen wij af van Goodhabitz; een
organisatie die een uitgebreid en gevarieerd programma aan online cursussen aanbiedt. Er zijn 600
trainingen gestart en meer dan de helft is afgerond. Er is 1.600 uur gestudeerd, en er zijn 5.800
lesbezoeken gedaan. Inmiddels is Goodhabitz bij alle bibliotheken in Nederland in gebruik
genomen, en nemen wij deel aan het contract dat de Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB)
heeft afgesloten.
Voor alle medewerkers in de dienstverlening hebben we een workshop georganiseerd ‘Zelfverzekerd
op de 1,5 m’ bedoeld als ondersteuning bij het handhaven van de Corona-regels houden.
Daarnaast hebben medewerkers voor het kunnen uitvoeren van diensten in het Informatiepunt
Digitale overheid maatwerk-trainingen gevolgd.
Verzuim
2019

2020

Verzuimpercentage
Aantal ziekmeldingen

5,85%
219

6,02%
143

Kortdurend en middellang verzuim
Langdurig verzuim

1,64%
4,21%

1,05%
4,97%

Aantal langdurig zieken

23
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Er waren minder ziekmeldingen in 2020 dan in het voorgaande jaar. Vooral het aantal kortdurend
meldingen was significant lager dan in 2019.
Ondanks die beweging is het totaal verzuimpercentage iets gestegen van 5,85% naar 6,02%. Dat
wordt veroorzaakt doordat er meer langdurig zieken in 2020 waren dan in 2019.
Met medewerkers die mogelijkheden hebben voor gedeeltelijke hervatting in eigen of aangepast
werk worden maatwerkafspraken gemaakt om te re-integreren.
Vrijwilligers
In 2020 hebben 157 vrijwilligers zich ingezet voor de Bibliotheek Utrecht. Hiervan zijn 72
vrijwilliger bij de Bibliotheek aan Huis en 51 vrijwilligers rondleider in Bibliotheek Neude. Ook
hebben negentien vrijwilligers zich ingezet binnen de programmering, als voorlezer, bij de
activiteiten voor Ouderen in de Wijk en activiteiten van het Lab. Door de geannuleerde activiteiten
hebben we minder vaak een beroep op de vrijwilligers kunnen doen gedurende het jaar. Ook
hebben we helaas activiteiten, zoals trainingen en bijeenkomsten, voor de vrijwilligers moeten
cancelen.
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Naast de 157 vrijwilligers die direct voor de bibliotheek actief zijn, werken er 15 vrijwilligers via de
gemeente Utrecht in de dienstverlening van de vestiging in Vleuten. Eind 2020 is de gemeente
samen met de bibliotheek overeengekomen om de vrijwilligers van de vestiging in Vleuten volledig
“onder te brengen” bij de Bibliotheek Utrecht.
Project “PlanMen”
Wij hebben het project PlanMen in 2019 in gang gezet voor het efficiënter inzetten van personeel.
PlanMen biedt enerzijds reflectie en anderzijds een systematiek die ons kan helpen als het gaat om
inzet van personeel. In het verlengde daarvan ligt er al jaren een plan om medewerkers zelf te
laten roosteren. Voor de uitwerking van deze reflectie moesten een aantal stappen gezet worden.
We hebben dat, door de komst van de Neude, on hold gezet. Na de voltooiing van de Neude zou
het project weer opgepakt worden. Door het thuiswerken en meestal digitaal vergaderen is dit een
aarzelende opstart geworden. Verdere uitwerking vindt in 2021 plaats.
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6. Ondernemingsraad
Samenstelling Ondernemingsraad 31 december 2020
Op 17 februari 2020 hebben OR-verkiezingen plaatsgevonden. Er hadden zich 10 medewerkers
kandidaat gesteld voor het OR-lidmaatschap.
Per 1 april 2020 bestaat de Ondernemingsraad uit de volgende personen:

Sandra Dorèl

Voorzitter

Expertisemedewerker lijn 1

William de Jager
Mohammed Bahida

Secretaris
Lid

Expertisemedewerker lijn 3
Roostercoördinator/ Medewerker Dienstverlening

Nelleke van Erven
Suzanne van Putten

Lid
Lid

Expertisespecialist lijn 2
Specialist Marketing & Communicatie, KCC

Moniek Verël
Katie Zomer

Lid
Lid

Specialist Marketing & Communicatie, Marketing
Medewerker dienstverlening/Expertisemedewerker

Overleg Ondernemingsraad met bestuurder en RvT
Er hebben 8 reguliere overlegvergaderingen met de directeur plaatsgevonden.
Daarnaast is overleg in het kader van art.24 gevoerd en is er een vergadering geweest over het
meerjarenbeleidsplan.
Ook heeft het jaarlijkse overleg met de Raad van Toezicht plaatsgevonden.
In de vergaderingen zijn de volgende zaken besproken:
• Voortgang bouwproject De Neude
• Het gebruik van de participatie app
• Corona (consequenties, maatregelen en aanpassing dienstverlening)
• Begroting
• Het project Planmen (berekening ureninzet versus te verrichten werkzaamheden versus wensen
van onze bezoekers qua openingstijden versus goede werkroosters voor de medewerkers);
• Feestdagen
• Meerjarenbeleidsplan
• Arbobeleid
• Regelingen rond thuiswerken
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7. Financiën
Financieel beeld
Om een beeld van de financiële positie te geven is onderstaand een korte weergave van de balans
en een analyse van het resultaat over 2020 opgenomen.
Activa

2020

Materiële vaste activa

3.884.534

Vorderingen
Liquide middelen

Passiva

2020

3.397.117

Eigen vermogen
Voorzieningen
Langlopende schulden

2.125.040
384.688
4.030.546

8.052.612

Kortlopende schulden

8.793.989

Totaal Passiva

15.334.263

Totaal vlottende activa

11.449.729

Totaal Activa

15.334.263

De Bibliotheek Utrecht heeft over 2020 een negatief exploitatieresultaat van € 147.736,-. Het
begrote exploitatieresultaat is € 0.

Financiële kengetallen

Solvabiliteit
Eigen vermogen/subsidie inkomsten
Liquiditeitsratio

2020

2019

13,9%
14,2%
1,30

14,4%
16,9%
1,33

De solvabiliteit (eigen vermogen/ totaal vermogen) bedraagt eind 2020 13,9 % en is gedaald ten
opzichte van 2019 met 0,5%-punt. Deze daling komt door de daling van het eigen vermogen
vanwege het negatieve resultaat.
De verhouding eigen vermogen - subsidie inkomsten bedraagt 14,2 % en is in 2020 gedaald met
2,7%-punt. Deze daling komt doordat het eigen vermogen is gedaald door het negatieve resultaat
en de subsidies zijn gestegen ten opzichte van 2019.
De liquiditeitsratio (vlottende activa/ kortlopende schulden) bedraagt 1,30 en is gedaald in 2020
met 0,03. Deze daling is het gevolg van de daling van de vorderingen en de stijging van de
kortlopende schulden (crediteuren).
Wij hebben voor kosten gemaakt door Corona geen gebruik gemaakt van gemeentelijke
steunmaatregelen. Bij de Provincie Utrecht hebben we een aanvraag ingediend voor een subsidie in
het kader van de Heropening Overbruggingsregeling voor cultuur- en erfgoedinstellingen. Hiervoor
is een exploitatiesubsidie tot een bedrag van maximaal € 62.059,00 met als doel compensatie van
netto schade gedurende de periode 15 maart 2020 tot en met 15 september 2020 verleend.
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8. Ambities en streefcijfers
Resultaat 2019

Beoogd
resultaat 2020

Resultaat 2020

Algemeen (Jaarcijfers)
Leners (abonnementhouders/ leden)

75.552

73.000

75.711

1.344.918

1.350.000

1.026.878

842.958

850.000

934.731

2.352.872

2.300.000

1.662.455

81.473

72.000

130.496

Abonnees Nieuwsbrief (digitaal)

25.146

26.358

21.716

Abonnees Nieuwsbrief jeugd (digitaal)

24.923

19.684

21.361

1.324

1.500

828

Bibliotheekbezoeken 0-4 jarigen

167

150

54

Bibliotheekbezoeken 4-12 jarigen

347

490

163

Bibliotheekbezoeken VO

132

150

65

82

80
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Aantal fysieke bezoeken
Digitaal / bezoekers website (sessies)
Collectie & Informatie
Aantal uitleningen
Uitleningen E-books (Via KB)
Virtueel

Educatie
Uitgezette project/wisselcollecties

Ouderbijeenkomsten Spelenderwijs

Toelichting
•
Het aantal leners is min of meer gelijk gebleven ten opzichte van 2019;
•
300.000 bezoekers minder is een direct gevolg van de lockdowns. In tijden dat onze
vestigingen bezocht konden worden, was dat altijd met beperkingen (maximering bezoekers,
1,5 meter samenleving, en of sterk beperkte werk- en studiegelegenheid).
Bovendien was de Centrale Bibliotheek al gesloten vanaf 17 februari in verband met de
verhuizing en was bibliotheek Overvecht gesloten van augustus tot en met eind november in
verband met de verbouwing;
•
De daling van het aantal uitleningen komt niet alleen doordat we periodes helemaal gesloten
waren maar ook omdat vrijwel het hele jaar de uitleentermijn verdubbeld was;
•
Het aantal uitleningen van E-books is sterk gestegen. Er is nog steeds een sterke voorkeur om
fysieke boeken te lenen; E-book uitleningen bedraagt 9,5% van het totaal.
•
De terugval in resultaten in het onderwijs is groot. Trends en ontwikkelingen zijn toegelicht in
het hoofdstuk “Educatie en ontwikkeling jeugd”.
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Activiteiten ingedeeld conform
WSOB

Online
Aantal
Views
2020

Deelnemers

2020

+/beoogd
resultaat

beoogd
resultaat

2019

Educatie en Ontwikkeling
Kennis en Informatie

26.178
0

16.785
651

22.250
2.150

-5.465
-1.499

19.731
2.684

Kunst en Cultuur
Leesbevordering en Literatuur

9.923
11.134

6.016
10.222

5.100
23.500

916
-13.278

8.794
22.205

2.007
79

1.918
123

4.000

-2.082

6.840

49.861

35.715

57.000

-21.408

60.254

Ontmoeting en Debat
Overig
Totaal

Toelichting
Er zijn diverse Corona-gerelateerde redenen waarom het aantal deelnemers aan activiteiten veel
lager is:
•
Ruim 12% van de activiteiten is geannuleerd;
•
Voor de activiteiten die wel door zijn gegaan golden maximale aantallen deelnemers/
bezoekers;
•
Een gedeelte van de terugloop lijkt gecompenseerd te worden door online/ views.
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9. Risicoanalyse
Voor het beheren van bedrijfseconomische risico’s hebben wij een overzicht opgesteld. Daarbij
hebben wij de risico’s geclassificeerd qua impact indien ze zich voor mochten doen en
geclassificeerd qua prioritering om ze waar mogelijk op te lossen en anders om ze regelmatig te
monitoren. Deze risico-inventarisatie wordt regelmatig geactualiseerd.
De belangrijkste risico’s die werden gezien bij de opstelling van het Jaarplan 2020 waren:

•

•

•

•

•

Financieel
Het niet kunnen voldoen aan terugbetalings- en aflossingsverplichtingen.
Dit heeft zich niet voorgedaan in 2020. Met bespreken van de rapportages in de auditcommissie en
het MT is er stevig grip gehouden op een gezonde financiële huishouding.
De financiële aannames in het Bedrijfsplan Verzelfstandiging uit 2012 worden achterhaald en/ of
worden steeds lastiger te enten op de actuele financiële situatie.
Aan deze situatie is nog niets veranderd. Er is nog steeds grip op deze situatie maar het kunnen
herleiden van de afspraken uit de verzelfstandiging en enten op de actuele financiële situatie blijft
ingewikkeld. Een ‘schone’ exploitatiebegroting in meerjarig perspectief maken hebben we
uitgesteld tot na de presentatie van het herschreven meerjarenbeleidsplan (eind 2021, begin
2022).
Onze inkomsten blijven achter bij de planning in de blauwe wereld als gevolg van latere oplevering
van de nieuwe grote vestigingen. Wij lossen dit op doordat we voor de groene wereld meer en
gemakkelijker subsidie verwerven dan gepland.
Blauwe wereld (waar kostendekkendheid leidend is) en groene wereld (waar inzet van subsidie
voor bestellingen van de stad leidend is) zijn termen die gebruikt werden in het Ondernemingsplan
2015 – 2020. Door de Corona pandemie zijn er sowieso veel minder inkomsten gegenereerd dan
voor 2020 gepland was. Daar staat tegenover dat er ook veel minder kosten gemaakt zijn.
Bovendien geldt ook hier dat er een strak begrotingsregime gehanteerd is om tekorten te
voorkomen.
Een gedeelte van de financiering van activiteiten moet via fondsverwerving gedekt worden. Bij
achterblijvende inkomsten kunnen activiteiten geschrapt worden of kan er gedekt worden uit de
algemene reserve.
In de exploitatie Neude kan blijken dat kosten niet of niet goed voorzien waren of bij eclatant
succes door intensief gebruik veel hoger uitpakken dan begroot. De Neude is in 2020 alleen maar
‘aangepast aan RIVM maatregelen’ open geweest toen dat was toegestaan. Daardoor hebben we
nog geen goed beeld van de exploitatiekosten als het gebouw in vol bedrijf is. Het risico is nog
steeds aanwezig en de exploitatiekosten worden dan ook nauwgezet gevolgd.
Personeel
Onze medewerkers worden geconfronteerd met een snel veranderende (bibliotheek)wereld.
Door te investeren in scholing en door resultaten op alle niveaus zo SMART mogelijk te formuleren,
proberen we te begeleiden zich hierin te ontwikkelen. Daarnaast is er bij werving en selectie van
nieuwe medewerkers geselecteerd op kennis en competenties die passen bij het veranderende
bibliotheekwerk.
Samenwerkingsrelaties
Naarmate wij meer samenwerken en meer verbinder en regisseur worden, worden we in ons
dienstenpakket en onze resultaten meer afhankelijk van derden. Dit risico dekken we zoveel
mogelijk af door de samenwerkingen met een structureel karakter en een groot belang formeel
vast te leggen in een samenwerkingsovereenkomst. In deze overeenkomsten nemen we ook altijd
de ‘exit strategie’ op zodat we zo min mogelijk voor verrassingen komen te staan.
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•

•

Dienstverlening aan het onderwijs
De Stichting Spelenderwijs biedt met ingang van 1 januari 2020 geen Voor- en Vroegschoolse
dienstverlening meer aan aan de gemeente. Sowieso zou het systeem van één aanbieder al
verdwijnen. Dit betekent dat er nieuwe aanbieders voor Voor- en Vroegschoolse dienstverlening
komen met verlies van kennis, netwerken etc. en een groter tijdsbeslag voor accountmanagement
omdat we ingang bij verschillende partijen moeten gaan bewerkstelligen. Maar het is, zoals
beschreven in de paragraaf Voor- en vroegschoolse Educatie, gelukt om deze belangrijke
samenwerking te continueren.
Binnen het primair onderwijs zien we een afnemende vraag naar onze producten. Dit wordt
veroorzaakt door omstandigheden waar wij geen directe invloed op hebben (zoals
personeelstekorten in het onderwijs waar veel tijd en aandacht naar uitgaat; personeelstekorten en
of moeilijk te regelen ouders als vrijwilligers waardoor schoolgroepen niet meer op bezoek in onze
vestigingen (kunnen) komen. Ook toenemende concurrentie van andere aanbieders in het culturele
veld speelt hierin een rol. Als oplossing hiervoor hebben wij een andere insteek gekozen voor
dienstverlening aan het primair onderwijs waarbij wij meer activiteiten aanbieden die in de school
georganiseerd kunnen worden.
Cybersecurity
In de Management Letter van de accountant is geconstateerd dat de bewaking van het
totaaloverzicht van het IT niet optimaal is. En ook het advies van de accountant om een IT beleid
op te stellen is nog niet uitgevoerd. Daarmee lopen wij een risico want als er geen goed
omschreven beleid is en evenmin totaaloverzicht over het IT-landschap is de kans aanwezig dat er
“gevaren” over het hoofd worden gezien.
In 2021 wordt er een IT-manager geworden. Bovenstaande punten zullen dan opgepakt worden.
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10. Vooruitblik
De Bibliotheek Utrecht werkt in een snel veranderende wereld en groeiende stad. Voor welke
nieuwe opgaven de pandemie de maatschappij zal stellen, weten we nog niet precies. De
verwachting is wel dat de tweedeling in de maatschappij zal groeien: één deel herstelt, één deel
blijft achter. Thema’s als Gelijke kansen en Een leven lang ontwikkelen worden nog belangrijker.
Laaggeletterdheid, leesplezier en digitale geletterdheid stonden al stevig op de agenda. Zo werd in
2019 uit onderzoek bekend dat 24% van de jongeren als functioneel analfabeet van de middelbare
school dreigt te komen. We weten ook dat Utrecht 30.000 laaggeletterde volwassenen telt en dat
68.000 van hen moeite hebben met de computer en digitale communicatie. De verschillen in
taalvaardigheid en digitale vaardigheden dragen bij aan de tweedeling tussen lager en hoger
opgeleiden en zorgt ervoor dat niet iedereen kan meekomen in een tijd waarin de overheid juist
meer zelfredzaamheid en actieve deelname van haar burgers vraagt.
De gemeente Utrecht erkent dit. Zo heeft ze als motto Gezond stedelijk leven en ondertekende zij
in 2020 de Gelijke Kansen Alliantie en onderschrijft ze in verschillende beleidsstukken het belang
van (digitale) geletterdheid.
De Bibliotheek Utrecht speelt een grote rol op deze terreinen: we hebben de nodige expertise in
huis én een toegankelijk en fijnmazig netwerk van dertien vestigingen. Met ons digiTaalhuis,
Informatiepunt Digitale Overheid en in nauwe samenwerking met het onderwijs leveren wij een
wezenlijke bijdrage aan deze problematiek. In 2021 brengen we nog meer focus aan in deze
ambitie.
We willen echter ook uitgaan van de kracht van alle Utrechters. De Bibliotheek wil zich vanaf 2021
ontwikkelen tot een platform, een podium, waar Utrechters niet alleen kennis komen halen, maar
ook brengen en met elkaar delen. Iedereen weet iets. Zo ondersteunen mensen elkaar niet alleen
in hun persoonlijke ontwikkeling, het vinden en ontplooien van hun talenten, maar geven zij ook
samen vorm aan de toekomst van de stad, die volgend jaar 900 jaar bestaat.
Samen een bibliotheek maken zit in ons DNA. De bibliotheek is in 1892 immers opgericht door een
groep betrokken burgers. “Een machtig middel tot volksontwikkeling” noemde het men in de
circulaire die in 1891 opriep tot de oprichting van een Volksleeszaal.
In 2021 zal het bibliotheekteam, met als uitgangspunt de ontwikkelingen in de wereld en de
behoeften in de stad, een nieuw meerjarenplan 2022-2025 maken. En we zullen naast alle lopende
projecten, in nauwe samenwerking met partners en Utrechters, de vestigingen Neude en Overvecht
zich verder ontwikkelen tot warme en karakteristieke ontmoetingsplekken.
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Begroting 2021
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11. Governance
De Stichting de Bibliotheek Utrecht werkt met het Raad van Toezichtmodel. Deze vorm van bestuur
is conform de uitgangspunten van de Code Cultural Governance. De Raad van Toezicht vervult
daarbij goedkeurende, controlerende en adviserende taken en heeft bevoegdheden met betrekking
tot belangrijke (strategische) keuzes en het bestuur. De directeur-bestuurder heeft de
bestuursverantwoordelijkheid en stelt het beleid vast. De regeling is vastgesteld in 2014, en wordt
door bestuur en Raad van Toezicht periodiek getoetst.
Tot 16 december was de heer Ton van Vlimmeren aangesteld als directeur-bestuurder. De
directeur vervulde een nevenfunctie als voorzitter van EBLIDA (European Bureau of Library
Information and Documentation Associations). De vergoeding voor deze nevenfunctie komt ten
goede aan de Bibliotheek Utrecht. De heer Van Vlimmeren was tevens bestuurder van de Stichting
Realisatie Bibliotheek Neude. Dit betreft een onbezoldigde functie.
Met ingang van 15 december is mevrouw Deirdre Carasso aangesteld als directeur-bestuurder.
Mevrouw Carasso vervulde in 2020 nevenfuncties als Voorzitter a.i. Raad van Toezicht Scapino
Ballet, als Extern adviseur Kunstcommissie Rabobank Lid Adviescommissie Reinwardt Academie en
als Voorzitter van de Stichting Federico Carasso.
De stichting is gevestigd te Utrecht, Neude 11, 3512 AE te Utrecht en op 15 november 2012
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 56471572.
Het bestuursverslag en de jaarrekening worden, via de website, openbaar gemaakt. In de
combinatie voldoet dit verslag daarmee aan de richtlijn voor jaarverslaglegging (RJ640).

Code Governance Cultuur
De herziene code governance cultuur 2019 gaat uit van acht principes die expliciet benoemd
moeten worden in de verantwoording in het bestuursverslag. Voor Bibliotheek Utrecht houdt dat in:
1. De organisatie realiseert haar maatschappelijke doelstelling door culturele waarde te creëren,
over te dragen en/of te bewaren.
Wordt toegepast: de organisatie streeft naar professioneel bestuur en toezicht en
betrokkenheid van belanghebbenden. Het planning- en control instrumentarium wordt gebruikt
om de realisatie van maatschappelijke doelen en culturele waarden systematisch te kunnen
volgen en door middel van het bestuursverslag wordt er verantwoording afgelegd aan de Raad
van Toezicht enerzijds en aan de gemeente Utrecht anderzijds.
2. De organisatie past de principes van de Governance Code Cultuur toe en licht toe hoe zij dat
heeft gedaan (pas toe én leg uit). De organisatie volgt de aanbevelingen op en wijkt daar
alleen gemotiveerd van af.
De principes worden toegepast; hierop wordt toegezien door het onderwerp te agenderen en
bespreken in de vergadering(en) van de Raad van Toezicht en door in te zoomen op specifieke
onderdelen..
3. Bestuurders en toezichthouders zijn onafhankelijk en handelen integer. Zij zijn alert op
belangenverstrengeling, vermijden ongewenste belangenverstrengeling en gaan op een
transparante en zorgvuldige wijze om met tegenstrijdige belangen.
Wordt toegepast in het beleid rond nevenfuncties en -werkzaamheden, rond het inkoop- en
aanbestedingsbeleid en in de beperkingen die gelden voor leden van de Raad van Toezicht
4. Bestuurders en toezichthouders zijn zich bewust van hun eigen rol en de onderlinge verdeling
van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden en handelen daarnaar.
Wordt toegepast en is onderwerp van gesprek in de zelfevaluatie van de Raad van Toezicht en
in de gesprekken van de remuneratiecommissie met de directeur-bestuurder.
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5. Het bestuur is verantwoordelijk voor de algemene en dagelijkse leiding, het functioneren en de
resultaten van de organisatie.
Wordt toegepast; de bestuurder verantwoordt dat in schriftelijke en mondelinge rapportages
aan de Raad van Toezicht.
6. Het bestuur gaat zorgvuldig en verantwoord om met de mensen en de middelen van de
organisatie.
Wordt toegepast en wordt mondeling en schriftelijk getoetst in vergaderingen van de Raad van
Toezicht.
7. De Raad van Toezicht voert zijn toezichthoudende, adviserende en werkgeversrol op een
professionele en onafhankelijke wijze uit.
Wordt toegepast en blijkt onder andere uit de deelname van de rvt aan het bestuurlijk overleg
met de gemeente, de betrokkenheid bij relatie-events met andere financiers en de werkwijze
van remuneratiecommissie in de begeleiding van de directeur-bestuurder.
8. De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor zijn samenstelling en waarborgt daarbij
deskundigheid, diversiteit en onafhankelijkheid.
Wordt toegepast; bij werving van leden voor de Raad van Toezicht worden vacatures openbaar
gemaakt en wordt gezocht naar specifieke deskundigheid. Maximale zittingstermijn en
ordentelijk rooster van aftreden worden gehanteerd.
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12. Verslag Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de bestuurder en op de
algemene gang van zaken van de stichting. De Raad van Toezicht beschikt ter ondersteuning van
zijn eigen functioneren over een remuneratiecommissie, een auditcommissie en een aanspreekpunt
ten behoeve van de Ondernemingsraad.
De Raad van Toezicht is in 2020 zes keer bij elkaar geweest. Van elke vergadering is een verslag
gemaakt. De belangrijkste onderwerpen die besproken zijn:
•
Jaarrekening en jaarverslag, begroting en jaarplan en de tussentijdse resultaatverslagen en
financiële rapportages en voortgang van grote projecten zoals Ouderen in de Wijk;
•
Meerjarenbeleidsplan 2021 – 2024;
•
Afronding bouwtraject Neude en voorbereiding ingebruikname en exploitatie Bibliotheek
Neude;
•
De herziene Governance Code Cultuur 2019 en overzicht samenwerkingsovereenkomsten met
stakeholders;
•
Verslag van remuneratiecommissie en terugkoppeling van de vergaderingen auditcommissie;
•
Corona epidemie en impact en bedrijfsrisico’s hiervan en van de maatregelen op het
functioneren van de organisatie;
•
Werving en selectie directeur/ bestuurder
•
Samenwerking, werving en selectie van nieuwe leden voor de Raad van Toezicht
Op 9 juni 2020 heeft een zelfevaluatie van het functioneren van de Raad van Toezicht
plaatsgevonden volgens de Governance Code Cultuur. Vastgesteld is dat het samenspel tussen
Raad van Toezicht en directie goed verlopen is en het functioneren van de Raad daarin naar
behoren is geweest. De Raad van Toezicht heeft waardering uitgesproken voor het conform
begroting opleveren van het project Neude. Gelet op de omvang en complexiteit is dit een
bijzondere prestatie.
De Raad van Toezicht is tevreden met het functioneren van de individuele leden en de taken die zij
op zich hebben genomen, bijvoorbeeld in commissies.
Er is afgesproken dat de zelfevaluatie in 2021, conform de Governance Code Cultuur 2019 zal
plaatsvinden onder externe begeleiding.
Verloop 2020
Begin januari zijn mevrouw Den Boer en de heer Claus benoemd als leden van de Raad van
Toezicht. In juni heeft de heer Claus zich teruggetrokken.
De heer Van den Nouwland is per 15-11-2020, volgens rooster, afgetreden. Per dezelfde datum is
ook de heer Vermaak afgetreden.
In het najaar is de werving gestart voor drie nieuwe leden voor de raad. De wervingsprocedure
heeft geleid tot de benoeming van de volgende leden:
•
Mevrouw Cathy Spierenburg tot voorzitter;
•
De heer Timo van Eeden, lid met expertise op financieel terrein;
•
Mevrouw Chandra Verstappen op voordracht van de Ondernemingsraad.
De bestuurder, dhr. Van Vlimmeren, is door de Raad van Toezicht (en na inventarisatie bij het MT)
verzocht om langer aan te blijven (na zijn officiële pensioendatum), mede om het project-Neude
tot een goed einde te brengen en vervolgens ook om de organisatie door de eerste fasen van de
Corona epidemie te loodsen. Zijn vertrek in de zomer met een ongewis toekomstbeeld voor de
Bibliotheek Utrecht werd geen goed scenario geacht.
De werving en selectieprocedure voor zijn opvolger is in het late voorjaar opgestart en eind juli kon
bekend worden gemaakt dat mevrouw Deirdre Carasso per 15 december 2021 de leiding van
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Bibliotheek Utrecht van Ton van Vlimmeren zou overnemen.
Rooster van Aftreden
Naam

Intrede

Uittrede/herbenoeming

Mevr. Cathy Spierenburg

15 november 2020

15 mei 2024

Mevr. Daniëlle Arets

1 januari 2018

1 januari 2022

Mevr. Femke den Boer

1 januari 2020

1 januari 2024

Dhr. Timo van Eeden

1 november 2020

1 november 2024

Dhr. Diederick Slijkerman

1 januari 2019

1 januari 2023

Dhr. Frank Verleg

14 oktober 2013

14 oktober 2021

Mevr. Chandra Verstappen

15 november 2020

15 mei 2025

Op voordracht van:

Ondernemingsraad

Functies en nevenfuncties
Naam

Functie

Nevenfuncties

Cathy
Spierenburg

-

Founder/director My Book Buddy
Examinator scripties Hogeschool
In Holland
Voorzitter Griffeljury

-

Assoc. Lector Strategische
Creativiteit Design Academy
Eindhoven
Zzp-ontwerpend onderzoeker/
moderator publieke debatten
assoc Lector Journalistiek &
innovatie Fontys Tilburg

-

Directeur Centrum voor
Wetenschap & Cultuur |
Universiteit Utrecht

-

Daniëlle Arets

-

-

Femke den Boer

-

-

-

-

-

Timo van Eeden

-

Partner, registeraccountant
VERDER Fiscaal Specialisten &
Accountants

-

Diederick
Slijkerman

-

Manager Integriteit,
Risicomanagement en
Compliance (IRC) en Corporate
Compliance Officer (CCO) bij
ProRail

-

Frank Verleg

-

Partner HLB Blömer accountants
en adviseurs

Chandra
Verstappen

-

Strategisch adviseur/
projectleider Pharos,
expertisecentrum
gezondheidsverschillen

-
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Voorzitter Bestuur Stichting Kleine Lettertjes
(Het mooiste Kinderboekenfestival)
Lid Raad van Bestuur Omroep Max
Commissielid BKKC Brabant kenniscentrum
Artistieke adviescommissie RAUM, meerjaren
cultuurprogramma Leidsche
Rijn Utrecht (makersplaats,
onderzoeksprogramma gericht op design &
technologie & placemaking)
Bestuurslid Baltan Laboratories, platform
design
Lid Raad van Toezicht NPO, Nederlandse
Publieke Omroep
Lid van Raad van Toezicht Stimuleringsfonds
voor de Creatieve Industrie
Lid van Raad van Toezicht Theater Festival
Boulevard

Lidmaatschap De Maatschappij der
Nederlandse Letterkunde;
Onderzoeker en publicist op het gebied van
politieke en culturele geschiedenis
(verbonden aan de Universiteit Leiden);
Spreker op (inter)nationale congressen
Lid bestuur van HLB Nederland Consultants &
Accountants B.V.
Lid bestuur Stichting Kunstuitleen Utrecht
Lid Raad van Toezicht Jongeren Cultuurhuis
Kanaleneiland
Lid Bestuur Stichting Cogesur (ondersteuning
& versterking gezondheidszorg in Suriname
met name diabeteszorg).

Bijlage 1 Vestigingen en afdelingen
Telefoon:
Postadres:

030 286 1800
Postbus 80, 3500 AB Utrecht

Bibliotheek Neude
Neude 11
3512 AE Utrecht

Hoograven
Smaragdplein 100
3523 ED Utrecht

Kanaleneiland
Al-Masoedilaan 188
3526 GZ Utrecht

Oog in Al
Everhard Meijsterlaan 1a
3533 CK Utrecht

Lunetten
Hondsrug 21
3524 BP Utrecht

Overvecht
Gloriantdreef 1
3562 KW Utrecht

Zuilen
Zwanenvechtlaan 4
3554 GL Utrecht

Tuinwijk
Ingenhouszstraat 8
3514 HW Utrecht

Vleuten
Dorpsplein 1
3451 BK Vleuten

De Meern
Oranjelaan 14
3454 BT De Meern

Leidsche Rijn Centrum
Brusselplein 2
3541 CJ Utrecht
tel. 030 - 286 19 70

Jeugdbibliotheek Waterwin
Musicallaan 106
3543 BT Utrecht

Vleuterweide
Burchtpoort 16
3452 MD Vleuten
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Bijlage 2 Openingstijden
Centrale Bibliotheek
ma 13.00 - 21.00
di
10.00 - 18.00
wo 10.00 - 18.00
do 10.00 - 21.00
vr
10.00 - 18.00
za 10.00 - 17.00
zo 13.00 - 17.00

De Meern
ma 14.00 - 18.00
di
14.00 - 18.00
wo 14.00 - 18.00
do 14.00 - 18.00
vr
14.00 - 18.00
za 12.00 - 17.00

Hoograven
ma 14.00 di 10.00 wo 14.00 do 14.00 vr 14.00 za 10.00 -

Kanaleneiland
ma 14.00 – 18.00
di 10.00 – 18.00
wo 10.00 – 18.00
do 10.00 – 18.00
vr 10.00 – 18.00
za 12.00 - 17.00

Lunetten
ma 14.00 – 18.00
di 14.00 – 18.00
wo 14.00 – 18.00
do 14.00 – 18.00
vr 14.00 – 18.00
za 12.00 - 17.00

Oog in Al
ma 14.00 – 18.00
di 10.00 – 18.00
wo 10.00 – 18.00
do 10.00 – 18.00
vr 10.00 – 18.00
za 10.00 - 17.00
zo. 12.00 – 17.00

Overvecht
ma 14.00
di
10.00
wo 10.00
do 10.00
vr
10.00
za 10.00

Leidsche Rijn Centrum
ma 11.30 - 19.00
di 10.00 – 19.00
wo 10.00 – 19.00
do 10.00 – 19.00
vr 10.00 – 19.00
za 10.00 - 17.00
zo 12.00 - 17.00

Tuinwijk
ma 14.00 – 18.00
di 10.00 - 18.00
wo 14.00 - 18.00
do 14.00 - 18.00
vr 14.00 - 18.00
za 10.00 - 17.00

Vleuterweide
ma 14.00 - 18.00
di
10.00 - 18.00
wo 10.00 - 18.00
do 10.00 - 18.00
vr
10.00 - 20.00
za
10.00 - 17.00

Jeugdbibliotheek Waterwin
ma 14.00 - 18.00
di 14.00 - 18.00
Wo 14.00 - 18.00
do 14.00 - 18.00
vr 14.00 - 18.00
za gesloten

–
–
–
–
–
–

18.00
18.00
18.00
18.00
18.00
17.00

Vleuten
ma 9.00 - 17.00
di 9.00 - 17.00
wo 9.00 - 17.00
do 9.00 - 20.00
vr 9.00 - 17.00
za gesloten
Servicepunt met
openingstijden conform
wijkservicecentrum
Zuilen
ma 14.00 - 18.00
di 14.00 - 18.00
wo 10.00 - 18.00
do 14.00 - 18.00
vr 14.00 - 18.00
za 10.00 - 17.00

46

18.00
18.00
18.00
18.00
18.00
17.00

Deel 2. Jaarrekening 2020
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1. Balans per 31 december 2020
(na resultaatbestemming)

31-12-2019

31-12-2020
€

€
Vaste activa
Materiële vaste activa
Gebouwen en terreinen
Verhuurdersbelang
Inventaris
Automatisering

€

€

(1)
1.118.137
2.422.752
490.675
309.425

1.020.282
1.793.840
684.400
386.012

4.340.989

3.884.534

Totaal vaste activa
Vlottende activa

Vorderingen
Debiteuren
Belastingen
Overige vorderingen
Overlopende activa

Liquide middelen

(2)
(3)
(4)
(5)

128.374
566.098
2.438.331
432.595

191.018
670.937
1.997.210
537.952

(6)

Totaal vlottende activa

Totaal activa
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3.397.117

3.565.398

8.052.612

7.904.595

11.449.729

11.469.993

15.334.263

15.810.982

31-12-2020
€
Eigen vermogen
Algemene reserve
(7)
Continuiteïtsreserve
(8)
Bestemmingsfonds subsidies (9)

€

1.073.826
1.051.214

31-12-2019
€

€

1.037.109
1.235.667
2.125.040

2.272.776

Voorzieningen

(10)

384.688

494.258

Langlopende schulden

(11)

4.030.546

4.416.886

Kortlopende schulden
Aflossingsverplichtingen
langlopende schulden
Crediteuren
Belastingen en premies
sociale verzekeringen
Overlopende passiva

(12)
(13)

202.132
1.845.519

199.705
669.589

(14)
(15)

393.350
6.352.988

330.940
7.426.828

Totaal passiva
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8.793.989

8.627.062

15.334.263

15.810.982

2. Staat van baten en lasten 2020

Baten
Subsidies
Gebruikersinkomsten
Dienstverlening
Diverse baten

(16)
(17)
(18)
(19)

Totaal baten
Lasten
Personeel
Afschrijvingen
Promotie, bestuur en advies
Huisvesting
Collectie en media
Automatisering
Kantoor
Transport
Overige lasten

Rekening
2020

Begroting
2020

Rekening
2019

€

€

€

14.937.642
1.300.131
516.773
31.058

14.547.608
1.497.010
697.234
-

13.412.297
1.408.046
542.948
72.346

16.785.604

16.741.852

15.435.637

8.691.111
458.989
632.568
4.391.770
1.283.146
564.724
318.630
34.285
413.088

8.379.004
650.812
553.250
4.360.157
1.336.242
557.000
264.700
32.450
515.209

7.829.985
367.894
551.314
3.494.470
1.331.334
604.145
353.616
30.043
708.455

16.788.311

16.648.823

15.271.256

-2.707

93.029

164.381

(20)
(21)
(22)
(23)
(24)
(25)
(26)
(27)
(28)

Totaal lasten
Resultaat uit bedrijfsvoering
Financiële baten
Financiële lasten

(29)

-

(30)

-145.029

Resultaat voor resultaatverdeling

Resultaatverdeling
Mutatie algemene reserve
Dotatie continuïteitsreserve
Onttrekking bestemmingsfonds subsidies
Dotatie bestemmingsfonds subsidies
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-93.029

799
-99.826

-147.736

-

65.354

36.717

-

51.093

-470.476
286.023

-

-300.328
314.589

-147.736

-

65.354

3. Kasstroomoverzicht 2020
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

2020
€

2019
€

€

€

Kasstroom uit operationele activiteiten
Resultaat uit bedrijfsvoering
Aanpassing voor:
- afschrijvingen
- afschrijving desinvesteringen
- mutatie voorzieningen
- aflossingsverplichting langlopende schulden
Veranderingen in vlottende middelen:
- vorderingen
- kortlopende schulden (incl aflossingsverplichting)

-2.707

164.381

482.915
17.558
-109.570
-2.427

418.082

168.281
166.927

18.278
786.324

Kasstroom uit bedrijfsoperaties
Rentelasten

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen in materiële vaste activa

-84.381
-66.205

720.977
-145.029

1.236.479
-99.027

575.948

1.137.452

-44.018

-2.744.511
-44.018

Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Aflossing leningen
Opname lening

-383.913

-262.488

-

Mutatie geldmiddelen

Liquiditeit

-2.744.511

766.751
-383.913

504.263

148.017

-1.102.796

2020

2019

€

€

Liquide middelen 31 december

8.052.612

7.904.595

Liquide middelen 1 januari

7.904.595
148.017

9.007.391
-1.102.796

Toe- of afname liquide middelen
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4. Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
Algemeen
Activiteiten
De Bibliotheek Utrecht heeft ten doel het verzorgen van kennis– en cultuuroverdracht in de meest ruime
zin van het woord, waaronder in ieder geval het opzetten en uitvoeren van bibliotheekwerk, op een
zodanige wijze dat er een divers en kwalitatief goed aanbod van diensten is, voor een breed publiek
toegankelijk en van voldoende omvang.

Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening
De stichting “de Bibliotheek Utrecht” is feitelijk gevestigd op Neude 11, 3512 AE te Utrecht en ook
statutair gevestigd te Utrecht, bekend bij de Kamer van Koophandel onder nummer 56471572.
De jaarrekening is opgesteld volgens de richtlijn RJ 640, verslaggeving voor organisaties zonder
winststreven, de Algemene Subsidieverordening gemeente Utrecht 2019 en het Verantwoordingsprotocol
Subsidies Gemeente Utrecht 2020.
De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs. De waardering van activa en passiva
geschiedt, voor zover niet anders is vermeld, tegen nominale waarde. Baten worden toegerekend aan de
periode waarop ze betrekking hebben. Lasten worden verantwoord in het jaar waarin ze voorzienbaar
zijn.
Vergelijking met voorgaand jaar
De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten
opzichte van het voorgaande jaar. De cijfers voor 2019 zijn, waar nodig, gerubriceerd teneinde
vergelijkbaarheid met 2020 mogelijk te maken.
Schattingen
Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening te kunnen toepassen, is het nodig
dat het bestuur van stichting de Bibliotheek Utrecht zich over verschillende zaken een oordeel vormt, en
dat het bestuur schattingen maakt die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen
bedragen. Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW vereist inzicht noodzakelijk is, is de
aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de
toelichting op de betreffende jaarrekeningposten.
Subsidie Gemeente Utrecht
De subsidie van de Gemeente Utrecht over het boekjaar 2020 wordt definitief vastgesteld nadat de
jaarrekening is overlegd. Deze subsidie is vooruitlopend op de definitieve vaststelling geheel als bate
verwerkt.
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Grondslagen voor de waardering van activa en passiva
Materiële vaste activa
Gebouwen en terreinen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs plus bijkomende kosten of
vervaardigingsprijs onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige
gebruiksduur. Op terreinen wordt niet afgeschreven. Er wordt rekening gehouden met de bijzondere
waardeverminderingen die op balansdatum worden verwacht. Voor de vaststelling of voor een materieel
vast actief sprake is van een bijzondere waardevermindering wordt verwezen naar betreffende paragraaf
in de toelichting op de balans.
Overige materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief
direct toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige
gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen. Subsidies op investeringen worden in mindering
gebracht op de verkrijgings- of vervaardigingsprijs van de activa waarop de subsidies betrekking hebben.
Gebouwen

Lineair

20 jaar

Huurdersbelang

Annuïteit en 10 jaar
lineair

Inventaris

Lineair

5-10 jaar

Automatisering

Lineair

5 jaar

Vorderingen en overlopende activa
De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens
gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde waarde zijn gelijk
aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in
mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de
vorderingen.
Liquide middelen
De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. Indien middelen niet ter vrije beschikking
staan, dan wordt hiermee bij de waardering rekening gehouden.
Continuïteitsreserve
Uit oogpunt van verantwoordelijk bestuur, risicomanagement en continuïteit is in 2019 beleid opgesteld
om op basis van een risico-inventarisatie en berekening van de financiële impact een continuïteitsreserve
te vormen. Het besluit daartoe is genomen in 2019 waarna deze reserve is gevormd vanuit de algemene
reserve en vanuit de resultaatbestemming tot aan het berekende streefbedrag.
Bestemmingsfonds subsidies
Met de wijziging van de artikel 19, derde en vierde lid, van de ASV Gemeente Utrecht is de
egalisatiereserve in de jaarrekening 2020 herbenoemd als bestemmingsfonds subsidies.
Voorzieningen
Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de
balansdatum bestaan, waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en
waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten. De voorziening voor jubileumuitkeringen wordt
gewaardeerd tegen de reële waarde van de voorziening, rekening houdend met een disconteringsvoet
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van 3%. De overige voorzieningen (excl. onderhoudsvoorziening) worden gewaardeerd tegen de beste
schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen.
Deze voorzieningen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde van de uitgaven die naar
verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te wikkelen, tenzij anders vermeld.
Voor uitgaven voor groot onderhoud van gebouwen wordt een voorziening gevormd om deze lasten
gelijkmatig te verdelen over een aantal boekjaren. De toevoegingen aan de voorziening worden bepaald
op basis van het geschatte bedrag van het groot onderhoud volgens het meerjaren-onderhoudsplan en
de periode die telkens tussen de werkzaamheden voor groot onderhoud verloopt. De voorziening voor
groot onderhoud is opgenomen tegen contante waarde.
Langlopende en kortlopende schulden
Opgenomen leningen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde en vervolgens
gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking
gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen
geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder
aftrek van transactiekosten. Dit is meestal de nominale waarde.

Grondslagen voor resultaatbepaling
Exploitatiesubsidies
Exploitatiesubsidies worden ten gunste van de staat van baten en lasten gebracht in het jaar ten laste
waarvan de gesubsidieerde kosten komen/waarin de opbrengsten zijn gederfd/waarin het
exploitatietekort zich heeft voorgedaan. De baten worden verantwoord als het waarschijnlijk is dat deze
worden ontvangen.
Contributies en overige baten
De contributies en overige baten worden toegerekend aan het jaar waar ze betrekking op hebben.
Financiële baten en lasten
De financiële baten en lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende rente opbrengsten
en rentelasten van uitgegeven en ontvangen leningen.

Grondslagen voor de opstelling van het kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. Het is afgeleid van de staat van baten
en lasten en de mutaties in de begin- en eindbalans.
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5. Toelichting op de balans per 31 december 2020
Activa
Vaste activa

Materiële vaste activa (1)
Het verloop van de materiële vaste activa is als volgt:

Aanschaffingswaarde
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen
Boekwaarde per 1 januari 2020

Investeringen
Investeringssubsidie Neude
Investering Overvecht
Investeringssubsidie Overvecht
Desinvesteringen
Afschrijving desinvesteringen
Afschrijvingen

Aanschafwaarde per 31 december 2020
Cumulatieve afschrijving
Boekwaarde per 31 december 2020

Gebouwen
en terreinen
€

Huurdersbelang
€

1.480.787

3.329.568

5.318.073

3.630.161

13.758.589

-362.650

-906.816

-4.827.398

-3.320.736

-9.417.600

1.118.137

2.422.752

490.675

309.425

4.340.989

-61.240
46.494
-83.109

6.105.400
-6.633.456
75.000
-75.000
-3.961
1.149
-98.044

380.395
-186.670

191.679
-115.092

6.677.474
-6.633.456
75.000
-75.000
-65.201
47.643
-482.915

-97.855

-628.912

193.725

76.587

-456.455

1.419.547
-399.265

2.797.551
-1.003.711

5.698.468
-5.014.068

3.821.840
-3.435.828

13.737.406
-9.852.872

1.020.282

1.793.840

684.400

386.012

3.884.534

Inventaris
€

Automatisering
€

Totaal
€

De panden in eigendom hebben volgens de waardering van de Wet Onroerende Zaken (WOZ) een waarde
per 1 januari 2019 van € 590.000 voor Tuinwijk (Ingen Houszstraat 8) en € 727.000 voor Zuilen
(Zwanenvechtlaan 4). De WOZ-waarden per 1 januari 2020 zijn nog niet bekend.
Beide panden zijn verzekerd voor een waarde van € 2.810.000. De verzekerde waarde van
bedrijfsuitrustingen (o.a. de collectie) en goederen is € 16.620.000.
Van de investeringen in de vestiging Neude in 2019, is per 1 januari 2020 alsnog een bedrag van
€ 1.753.932 ten laste van de investeringssubsidie Neude (subsidienummer 6844161) van de Gemeente
Utrecht gebracht.
In 2020 is € 75.000 geïnvesteerd in de vestiging Overvecht. Dit betrof het realiseren van cursus- en
studieruimten voor publiek en het realiseren van huurderseigen energiebesparende maatregelen.
Tegenover deze investering staat een investeringssubsidie van de Gemeente Utrecht (subsidienummer
4832811) die conform de grondslagen direct in mindering is gebracht op de verkrijgingsprijs.
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Vlottende activa
Vorderingen

Debiteuren (2)

Debiteuren
Voorziening voor oninbaarheid
Totaal debiteuren

31-12-2020
€

31-12-2019
€

192.090
-1.072

129.446
-1.072

191.018

128.374

De debiteuren bestaan uit een vordering op Vineyard Neude BV van € 70.073 inzake servicekosten 2020
en een vordering op de gemeente Utrecht van € 49.984 inzake een bijdrage voor de kosten voor
verduurzaming van de vestiging Overvecht. Verder bestaan de debiteuren voornamelijk uit vorderingen
op scholen.

Belastingen (3)

Omzetbelasting
Totaal belastingen

31-12-2020
€

31-12-2019
€

670.937

566.098

670.937

566.098

De vordering betreft de nog te ontvangen omzetbelasting over het 4 e kwartaal 2020.

Overige vorderingen (4)

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Stichting Realisatie Bibliotheek op de Neude
Stichting kfHein
Stichting VSB Fonds
Oranje Fonds
Nationaal Agentschap Erasmus+
Provincie Utrecht
Koninklijke Bibliotheek
Stichting Elise Mathilde Fonds
J.E. Jurriaanse Stichting
Gravin van Bylandt Stichting
Van Baaren Stichting
Prins Bernhard Cultuur Fonds
PICA SDG's
Gemeente Utrecht exploitatiesubsidie Neude 4e
kwartaal 2019
Fietsplan
Totaal overige vorderingen
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31-12-2020
€

31-12-2019
€

1.068.889
194.094
150.000
150.000
100.000
85.148
62.059
42.138
35.000
25.000
25.000
20.000
25.000
14.269

1.766.833
100.349
141.913
66.736
-

613

362.500
-

1.997.210

2.438.331

De vordering op het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, betreft de subsidie voor het
Europese project Ouderen in de Wijk. Dit project loopt tot en met 2023 en kent een jaarlijkse betaling
van ca. € 650.000. De totale subsidie over de looptijd van het project is € 4.408.740. Op 31-12-2020 is
daarvan € 3.339.851 ontvangen.
De vordering op het Nationaal Agentschap Erasmus+ betreft het internationale project Coliblite. Dit
project loopt tot en met 2020 en is afgerekend in maart 2021.
De vooruitbetaalde kosten Kunst, Erfgoed en Visuals betreffen kosten die zijn gemaakt met betrekking
tot kunst in vestiging de Neude. De vordering betreft de nog te ontvangen sponsorinkomsten voor dit
project.
De vorderingen op Stichting kfHein, Stichting VSB Fonds, Oranje Fonds, Stichting Elise Mathilde Fonds,
J.E. Jurriaanse Stichting, Gravin van Bylandt Stichting, Van Baaren Stichting en Prins Berhard Cultuur
Fonds, betreffen vorderingen inzake bijdragen van deze fondsen aan de afbouw en inrichting van
vestiging Neude.
De vordering op de Provincie Utrecht betreft een in 2021 verkregen subsidie voor in 2020 geleden
verliezen in verband met lagere omzetten en hogere kosten vanwege de lock down.
De vordering op de Koninklijke Bibliotheek betreft de subsidie voor het project Samenwerking
Belastingdienst 2019-2022 en het project Digitale Inclusie 2019-2021.

Overlopende activa (5)

Vooruitbetaalde bedragen
Nog te ontvangen bedragen
Rente
Overige overlopende activa
Totaal overlopende activa

31-12-2020
€

31-12-2019
€

384.046
153.906
-

366.458
65.406
460
271

537.952

432.595

De vooruitbetaalde bedragen betreffen grotendeels de in december 2020 betaalde huurkosten van
diverse panden voor januari 2021 of het eerste kwartaal 2021.
De nog te ontvangen bedragen betreffen onder andere een vordering ad € 41.482 op de Belastingdienst
inzake teruggave energiebelasting 2020, een vordering op Greenchoice vanwege te veel betaalde
energiekosten voor enkele vestigingen in 2020 en een vordering op diverse bibliotheken in de provincie
Utrecht inzake het provinciaal reserveren.

Liquide middelen (6)

Rabobank
Gelden onderweg
Totaal liquide middelen

31-12-2020
€

31-12-2019
€

8.045.298
7.314

7.909.366
-4.771

8.052.612

7.904.595

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de bibliotheek. Voor een bedrag ter grootte van
€ 367.070 is een bankgarantie gesteld ten gunste van de verhuurder.
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Passiva
Eigen Vermogen

Algemene reserve (7)
31-12-2020
€
Stand per 1 januari
Uit resultaatbestemming
Dotatie aan continuïteitsreserve

-

Saldo algemene reserve per 31 december

31-12-2019
€
986.016
-986.016

-

-

Ten laste van de algemene (vrije) reserves is in 2019 een continuïteitsreserve gevormd.

Continuïteitsreserve (8)
31-12-2020
€

31-12-2019
€

1.037.109
36.717
-

51.093
986.016

1.073.826

1.037.109

Stand per 1 januari
Uit resultaatbestemming
Dotatie uit algemene reserve
Saldo continuïteitsreserve per 31 december

De continuïteitsreserve is een bestemmingsreserve die in 2019 is gevormd vanuit de vrije algemene
reserve. Aan deze continuïteitsreserve ligt een risicoanalyse ten grondslag waarin is berekend dat de
Bibliotheek Utrecht een buffer nodig heeft voor financiële tegenvallers in geval van calamiteiten van circa
€ 4,6 miljoen. Het betreft korte termijn risico’s, waarvan de gevolgen circa twee jaar moeten kunnen
worden opgevangen. In 2020 is € 36.717 uit het resultaat aan deze continuïteitsreserve toegevoegd.

Bestemmingsfonds subsidies (9)
De Nieuwe
Bibliotheek
€
Stand per 1 januari
Toevoegingen
Besteding
Herverdeling

890.652
-400.461
-490.191

Saldo bestemmingsfonds subsidies per 31 december

Algemene reserves
Continuïteitsreserve
Bestemmingsfonds subsidies
Totaal eigen vermogen

-

Vernieuwing
vestiging
Overvecht
€
70.015
-70.015
-

Innovatie
€

Totaal
€

275.000
286.023
490.191

1.235.667
286.023
-470.476

1.051.214

1.051.214

31-12-2020
€

31-12-2019
€

1.073.826
1.051.214

1.037.109
1.235.667

2.125.040

2.272.776

Het percentage van het resultaat dat aan het bestemmingsfonds subsidies zal worden toegevoegd, wordt
conform de voorschriften van de Gemeente Utrecht berekend door de exploitatiesubsidie te delen op de
totale inkomsten (exclusief doel- en investeringssubsidies).
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De Nieuwe Bibliotheek
In 2020 is de egalisatiereserve De Nieuwe bibliotheek gebruikt voor het in gebruik nemen van, de
programmering in en communicatie over de nieuwe vestiging Neude. Er is een kwartiermaker ingehuurd
die verantwoordelijk was voor afronding van bouw en inrichting van de nieuwe vestiging Neude.
Daarnaast heeft deze kwartiermaker de organisatie in de Neude aangestuurd.
Verder is deze reserve besteed aan het voorbereiden van de openingsactiviteiten van de nieuwe vestiging
Neude.
In totaal betreft dit een besteding van € 400.461. Het restant van de reserve ad € 490.191 is per 31-122020 samengevoegd met de egalisatiereserve Innovatie.

Vernieuwing vestiging Overvecht
Deze egalisatiereserve is in 2020 besteed aan het moderniseren en herinrichten van de vestiging
Overvecht. De besteding betrof een bedrag van € 70.015.

Innovatie
In 2018 is een egalisatiereserve voor innovatie gevormd ad € 275.000. Deze egalisatiereserve is bedoeld
voor projecten die bijdragen aan de innovatie van de Bibliotheek Utrecht. Per 31-12-2020 is het restant
van de egalisatiereserve De Nieuwe Bibliotheek ad € 490.191 aan deze reserve toegevoegd.
Deze reserve zal worden ingezet voor innovatieve projecten van de Bibliotheek Utrecht en eventuele
tegenvallers van de vestiging Neude.

Voorzieningen

Voorzieningen (10)
1-1-2020
€
Langdurig zieken
Jubilea
Groot onderhoud
Egalisatie
Ouderen in de Wijk

(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

Saldo voorzieningen per 31 december

Dotatie
€

Onttrekking/
vrijval
€

31-12-2020
€

162.615
70.203
222.781
7.514
31.145

229.000
11.318
373.285
-

227.843
18.846
437.825
7.514
31.145

163.772
62.675
158.241
-

494.258

613.603

723.173

384.688

(a) Langdurig zieken: deze voorziening is gevormd voor het opvangen van de kosten van langdurig
zieken;
(b) Jubilea: deze voorziening is gevormd voor de uit te betalen jubileumuitkeringen. De in 2020
betaalde jubileumvergoedingen zijn onttrokken aan de voorziening. De voorziening wordt ieder
jaar bepaald op basis van het personeelsbestand en de kans dat het jubileum gehaald wordt;
(c) Groot onderhoud: deze voorziening is gevormd voor het periodiek uitvoeren van onderhoud aan
de vestigingen. In 2020 is conform de begroting gedoteerd aan deze voorziening. Deze dotatie
betreft de gemiddelde jaarlijkse onderhoudskosten van alle vestigingen tezamen.
De onttrekking in 2020 betreft voor € 208.000 groot onderhoud aan de vestiging Overvecht. Voor
€ 230.000 is uitgegeven aan regulier onderhoud op overige vestigingen;
(d) Egalisatie: deze voorziening is overgedragen door de Gemeente Utrecht bij de verzelfstandiging
als tegemoetkoming in het salaris van de directeur dat boven de CAO Openbare Bibliotheken ligt.
Op 1 januari 2021 is de directeur met pensioen gegaan. Daarmee is de voorziening geëindigd;
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(e) Ouderen in de Wijk: in 2018 is voor de verantwoorde subsidie over 2018 en voor een kwart van
de gezamenlijke projectkosten van 2018, een voorziening van 20% van de verantwoorde
subsidiebaten gevormd. Na controle van de cijfers door UVB/SZW in 2018 is de daaruit
voortgekomen correctie ten laste van deze voorziening gebracht. In 2020 is het declaratiejaar
2018 gecontroleerd door de Auditdienst van het Rijk (ADR). Daaruit zijn geen andere bevindingen
gekomen dan de bevindingen van SZW. Besloten is daarom om de voorziening vrij te laten
vallen.

Langlopende schulden (11)
Lening
Gemeente
Utrecht
€
Stand per 1 januari
Opname
Aflossing
Vrijval
Stand per 31 december
Aflossingsverplichting komend boekjaar
Langlopend deel per 31 december

(12)

Meerwaarde
panden
€

Lening
Nederlandse
Waterschapsbank (NWB)
€

Lening
Gemeente
Utrecht LRC

Totaal
€

1.735.500
-133.500
-

539.340
-41.488

1.575.000
-87.500
-

766.751
-121.425
-

4.616.591
-342.425
-41.488

1.602.000

497.852

1.487.500

645.326

4.232.678

-68.632

-202.132

576.694

4.030.546

-133.500

-

1.468.500

-

497.852

1.487.500

Lening gemeente Utrecht: de lening is ingegaan op 1 januari 2013 en heeft een looptijd van 20 jaar.
Jaarlijks wordt 1/20 deel, zijnde € 133.500, afgelost op deze lening. Het langlopende deel (langer dan 5
jaar) betreft € 935.000. Het rentepercentage is 4%.
Meerwaarde panden: de Bibliotheek Utrecht heeft bij de verzelfstandiging in 2013 twee panden tegen
boekwaarde overgenomen van de Gemeente Utrecht. De panden waren meer waard dan de boekwaarde.
De schenking van deze meerwaarde is opgenomen onder de langlopende schulden. Jaarlijks valt hier van
1/20 deel vrij, zijnde € 41.488. Deze vrijval compenseert de afschrijving van de meerwaarde op de
panden. Het langlopende deel (langer dan 5 jaar) betreft € 290.416.
Lening Nederlandse Waterschapsbank (NWB Bank): de lening ad € 1.750.000 is ingegaan op 2 januari
2018 en heeft een looptijd van 20 jaar. Jaarlijks wordt 1/20 deel, zijnde € 87.500, afgelost op deze
lening. Het langlopende deel (langer dan 5 jaar) betreft € 1.050.000. Het rentepercentage is 1,535%. De
Gemeente Utrecht heeft voor deze lening een borgstelling afgegeven.
De aflossing voor 2021 is in december 2020 betaald, waardoor er geen aflossingsverplichting komend
boekjaar voor deze lening is opgenomen.
Lening gemeente Utrecht LRC betreft een annuïtaire lening van 4% met een looptijd van 10 jaar, die door
de gemeente Utrecht is verstrekt op 28 februari 2019 voor het inrichten van de nieuwe vestiging Leidsche
Rijn Centrum. De lening heeft als ingangsdatum 1 februari 2019. De annuïteit bedraagt € 94.533 per
jaar, de aflossingsverplichting voor 2021 bedraagt € 68.632 en het langlopende deel (langer dan 5 jaar)
van de lening bedraagt € 275.807. De aflossing in 2020 heeft betrekking op 2019 en 2020.

Kortlopende schulden

Crediteuren (13)

Crediteuren
Totaal crediteuren
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31-12-2020
€

31-12-2019
€

1.845.519

669.589

1.845.519

669.589

De crediteuren zijn hoger dan per 31-12-2019 doordat voor € 998.000 aan facturen van de gemeente
Utrecht is opgenomen voor huur- en servicekosten, rente en aflossing van de vestiging Leidsche Rijn
Centrum vanaf maart 2019 tot en met december 2020.

Belastingen en premies sociale verzekeringen (14)
31-12-2020
€

31-12-2019
€

285.649
107.701

218.984
111.956

393.350

330.940

Loonheffing
Pensioenen
Totaal belastingen en premies sociale verzekeringen

De te betalen loonheffing en pensioenen betreffen december 2020.

Overlopende passiva (15)
31-12-2020
€

31-12-2019
€

4.721.522
426.941
572.052
226.510
196.797
78.075
58.470
18.179
37.500
11.500
5.442

5.335.562
976.031
547.095
233.440
181.773
72.225
48.489
3.054
12.500
10.763
5.896

6.352.988

7.426.828

Nog te besteden subsidies
Nog te ontvangen facturen
Vooruitontvangen contributies
Reservering vakantiegeld
Reservering vakantiedagen
Tegoeden op passen leden
Vooruitontvangen bedragen
Te betalen lonen
Borgsommen
Accountantskosten
Te betalen rente leningen
Totaal overlopende passiva

Nog te besteden subsidies
1. Basissubsidie Gemeente Utrecht 1e kwartaal 2021
2. Project Ouderen in de Wijk (EFMB)
Beschikbaar bedrag 2021 bibliotheek Amsterdam
Beschikbaar bedrag 2021 bibliotheek Den Haag
Beschikbaar bedrag 2021 bibliotheek Rotterdam
Beschikbaar bedrag 2021 bibliotheek Utrecht
Beschikbaar bedrag 2021 centrale activiteiten
Nog te besteden vanaf 2022

€

3.669.260

3 Gemeente Utrecht voor aanpassing wijkvestiging Lunetten
4. Project Coliblite van Erasmus+ (Nuffic)
5. Gemeente Utrecht Digitaalhuis app
6. Digitale inclusie (Koninklijke Bibliotheek)
7. Subsidie OCW project Tel mee met Taal
8. Fonds Cultuurparticipatie MeeMaakPodia
9. Belastingdienst (Koninklijke Bibliotheek)
10. Kunst van Lezen Boekstartcoach 2021
11. Donatie Rabobank voor Digitaalhuis Zuilen

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

690.633
125.000
87.303
48.210
28.235
22.468
19.660
13.903
10.600
6.250

Totaal nog te besteden subsidies

€

4.721.522
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€
€
€
€
€
€

101.900
104.900
96.952
77.500
103.513
205.868

Ad 1. Gemeente Utrecht basissubsidie 1e kwartaal 2021
De basissubsidie voor het 1e kwartaal 2021 van de gemeente Utrecht is ontvangen in december 2020.

Ad 2. Project Ouderen in de Wijk (EFMB)
De Bibliotheek Utrecht (hierna: de coördinator) en de bibliotheken van Amsterdam, Rotterdam en Den
Haag (hierna: de samenwerkingspartners) zijn gezamenlijk het project Kwetsbare ouderen gestart op
basis van de subsidieregeling Europees Fonds voor Meest Behoeftigen (EFMB) 2015-2023. Voor het
project is een beschikking verleend door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
(projectnummer 2015EFMB5) voor totaal € 4.408.740 en wordt verantwoording afgelegd via het
Agentschap van SZW.
De looptijd van het project is van 1 september 2015 tot en met 31 december 2023. De coördinator is
penvoerder en aanvrager van dit project. De coördinator en de samenwerkingspartners zijn gezamenlijk
verantwoordelijk voor de uitvoering van het project conform het goedgekeurde werkprogramma en de
daarbij geldende subsidievoorwaarden. Daarnaast zijn de coördinator en de samenwerkingspartners
gemeenschappelijk financieel aansprakelijk voor het project.
Ad 3. Aanpassing wijkvestiging Lunetten
Dit betreft een subsidie van de gemeente Utrecht voor aanpassing van de wijkvestiging Lunetten.
Ad 4. Project Coliblite van Erasmus+ (Nuffic)
De Bibliotheek Utrecht (hierna: de coördinator), Stichting Mira Media en diverse Engelse, Italiaanse en
Roemeense organisaties (hierna: de samenwerkingspartners) zijn gezamenlijk het project “Community
LIBraries and digital LITEracy skills for MLF children” (Coliblite) gestart. Voor het project is een subsidie
toegekend door het Nationaal Agentschap Erasmus+ Onderwijs & Training (projectnummer 2017-1-NL01KA201-035271) voor totaal € 425.739.
De looptijd van het project is van 1 september 2017 tot en met 31 augustus 2020. De coördinator is
penvoerder en aanvrager van dit project. De coördinator en de samenwerkingspartners zijn gezamenlijk
verantwoordelijk voor de uitvoering van het project conform het goedgekeurde werkprogramma en de
daarbij geldende subsidievoorwaarden. Daarnaast zijn de coördinator en de samenwerkingspartners
gemeenschappelijk financieel aansprakelijk voor het project. De eindafrekening van het project vindt
plaats in het voorjaar van 2021.
Nog te ontvangen facturen
De post nog te ontvangen facturen betreft onder andere voor € 288.301 aan facturen te ontvangen van
de projectpartners over 2019 en 2020 inzake de voorlopige afrekening Ouderen in de Wijk. Verder zit er
in deze post een bedrag van € 44.819 te betalen aan de gemeente Utrecht, als afkoopsom voor de
vloerbedekking van de voormalige centrale bibliotheek aan de Oudegracht.
Vooruit ontvangen contributies
De vooruit ontvangen contributies betreffen de per balansdatum door leden betaalde contributies die
betrekking hebben op 2021.
Tegoeden op passen leden
De tegoeden op passen leden betreffen schulden aan de leden die gelden op hun ledenpas hebben
gestort en dit ultimo 2020 niet geheel gebruikt hebben.
Vooruitontvangen bedragen
De vooruit ontvangen bedragen betreffen ontvangsten in 2020 van scholen voor het lenen van collectie
en uitvoeren van programma’s in 2021.
Borgsommen
Het bedrag onder de post borgsommen, betreft de door Vineyard Neude BV en Buurten in de Bieb BV
betaalde borgsommen voor huur van horecaruimte in de vestigingen Neude en Leidsche Rijn Centrum.
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Niet uit de balans blijkende verplichtingen
Bankgarantie
Ten behoeve van de huur van de vestiging Neude (Neude 11 te Utrecht) is een bankgarantie groot
€ 367.070 afgegeven aan de verhuurder.
Huisvesting
In het overzicht hieronder is aangegeven welke vestigingen worden gehuurd, wat de jaarlijkse huurprijs
is (inclusief servicekosten) en wat de resterende looptijd van de huur is.

Vestiging

Straat

Verhuurder

Jaarlijkse huur

Looptijd

Neude
Leidsche Rijn Centrum
Overvecht
Hoograven
Lunetten
Kanaleneiland
Vleuten
De Meern
Waterwin
Vleuterweide
Oog in Al

Neude
Brusselplein
Gloriantdreef
Smaragdplein
Hondsrug
Al-Masoedilaan
Dorpsplein
Oranjelaan
Musicallaan
Burchtpoort
E. Meijsterlaan

ASR Levensverzekeringen NV
Gemeente Utrecht
Gemeente Utrecht
Lidl Nederland GMBH
Gemeente Utrecht
Gemeente Utrecht
Gemeente Utrecht
Gemeente Utrecht
Gemeente Utrecht
Gemeente Utrecht
Gemeente Utrecht

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

21-11-2039
1-2-2029
Onbepaald
31-8-2023
Onbepaald
3-9-2025
31-12-2022
Onbepaald
1-10-2024
31-12-2048
14-7-2024

1.232.675
374.640
234.888
237.993
101.930
168.348
39.445
62.615
33.254
268.242
94.128
2.848.158

Investeringsverplichtingen
De Bibliotheek Utrecht is in 2020 investeringsverplichtingen aangegaan. De totale verplichting bedraagt
per 31 december 2020 € 98.500. De betaling en levering van de investeringen geschiedt in 2021.
Schoonmaak
De Bibliotheek Utrecht heeft voor schoonmaak en glasbewassing van alle vestigingen een contract
gesloten met Asito BV. De overeenkomst is ingegaan op 1 oktober 2017 en heeft een looptijd van drie
jaar. Daarna wordt de overeenkomst jaarlijks stilzwijgend verlengd. De jaarlijkse verplichting bedraagt €
428.000.
Bedrijfswagens
De Bibliotheek Utrecht is een operational leaseverplichting aangegaan tot en met december 2023,
waarvan de verplichting voor 2021 € 11.500 bedraagt. De totale verplichting bedraagt € 45.000, waarvan
€ 11.500 een looptijd van minder dan 1 jaar heeft en € 0 een looptijd langer dan 5 jaar heeft.
Automatisering
Voor het technisch en functioneel beheer van de lokale ICT-voorzieningen heeft de Bibliotheek Utrecht
een overeenkomst gesloten met BISC voor onbepaalde tijd, welke per jaar opzegbaar is. De jaarlijkse
verplichting bedraagt ca. € 267.000 en wordt jaarlijks geïndexeerd.
Voor het onderhoud van de selfservice apparatuur heeft de Bibliotheek Utrecht een service overeenkomst
gesloten met Eastbridge. De overeenkomst loopt tot en met 31 december 2020 met stilzwijgende
verlenging van 2 jaar. De jaarlijkse verplichting bedraagt € 6.000.
Collectie en media
Per balansdatum bedraagt de waarde van de in bestelling zijnde collectie en media voor de Bibliotheek
Utrecht ca. € 52.270.
Uitbesteding personeelsfunctie en -administratie
De Bibliotheek Utrecht heeft de personeelsfunctie en –administratie uitbesteed aan MATT Talent BV. De
jaarlijkse verplichting hiervoor loopt tot december 2021 en bedraagt € 100.500 op jaarbasis.
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Het gebruik van de financiële- en personele systemen wordt afgenomen bij MATT Library BV. De
jaarlijkse verplichting hiervoor loopt tot december 2021 en bedraagt € 62.000 op jaarbasis.

Huur kopieerapparaten
Voor de kopieerapparaten heeft de Bibliotheek Utrecht een huurovereenkomst met RMB Solutions BV
gesloten. Deze overeenkomst is aangegaan voor 5 jaar en eindigt in maart 2024. De jaarlijkse
verplichting voor de huur van de kopieerapparaten bedraagt € 19.000.
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6. Toelichting op de staat van baten en lasten over 2020
Baten
Subsidies (16)

Exploitatiesubsidie Gemeente Utrecht
Doelsubsidies
Totaal subsidies

Rekening
2020
€

Begroting
2020
€

Rekening
2019
€

14.035.576
902.066

14.035.576
512.032

12.458.055
954.242

14.937.642

14.547.608

13.412.297

Rekening
2020
€

Begroting
2020
€

Rekening
2019
€

Doelsubsidies

Ouderen in de wijk (EFMB)
Ouderen in de wijk centrale kosten (EFMB)
DigiTaalhuis (Gemeente Utrecht)
VVE (Gemeente Utrecht)
Gemeente Utrecht exploitatie Neude
Provincie Utrecht Overbruggingsregeling 2020
MeeMaakPodium
Boekstart (Gemeente Utrecht)
Coliblite (Erasmus+)
Samen voor Overvecht (Taal doet meer)
Digivaardigheid (KB)
Digitale inclusie (KB)
Duurzame inzetbaarheid
De Bibliotheek op School
Overig
Totaal doelsubsidies

203.755
167.193
145.000
100.000
85.000
62.059
47.789
25.000
8.783
10.000
6.951
28.235
11.000
1.301

169.344
150.500
100.000
50.000
25.000
5.000
7.188
5.000

184.596
330.112
140.500
100.000
92.876
25.000
17.566
12.000
6.951
40.000
4.641

902.066

512.032

954.242

Exploitatiesubsidie
De exploitatiesubsidie betreft de jaarlijkse basissubsidie van de Gemeente Utrecht. Deze is in 2020
conform begroting.
Doelsubsidies
De subsidie voor Ouderen in de Wijk (EFMB) loopt van 2015 t/m 2023. Deze subsidie is in 2020 hoger
dan begroot. Dit komt door de vrijval van € 31.145 van de voorziening Ouderen in de Wijk 2018.
De subsidie-opbrengst voor de centrale kosten van Ouderen in de Wijk is niet begroot.
De exploitatiesubsidie Neude van de gemeente Utrecht betreft een in 2018 toegekende subsidie voor de
exploitatiekosten van de vestiging Neude in de maanden vóór de opening van het pand.
De bate voor het MeeMaakPodium bestaat uit een (incidentele) subsidie van het Fonds voor
Cultuurparticipatie van € 20.974 en een subsidie van Stichting PICA van € 26.815.
De (incidentele) subsidies Samen voor Overvecht van Taal doet Meer, Digitale inclusie van de Koninklijke
Bibliotheek (KB) en Duurzame inzetbaarheid van SZW waren niet begroot omdat deze subsidies zijn
aangevraagd na het opstellen van de begroting over 2020.
De subsidies voor DigiTaalhuis, VVE en Boekstart betreffen structurele subsidies.
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Gebruikersinkomsten (17)
Rekening
2020
€
Contributie
U-pas
Boetegelden
Internetgebruik
Verkoop afgeschreven materialen
Interbibliothecair leenverkeer
Overige gebruikersinkomsten
Totaal gebruikersinkomsten

Begroting
2020
€

Rekening
2019
€

1.085.668
59.486
105.943
7.453
231
13.535
27.815

1.061.510
72.000
315.000
18.000
10.000
18.000
2.500

1.052.361
67.906
225.658
15.705
150
12.173
34.093

1.300.131

1.497.010

1.408.046

De baten van de U-pas zijn lager dan begroot door de sluitingen vanwege de lock down.
De boetegelden zijn lager dan begroot doordat in 2020 de uitleentermijnen vanwege de langdurige
sluitingen (verhuizing van de centrale bibliotheek naar de Neude en sluiting vanwege de lock down), zijn
verlengd. Daarnaast waren de baten voor 2020 te hoog begroot.
Het internetgebruik en het interbibliothecair leenverkeer waren vanwege de lock down lager dan begroot.
In 2020 hebben geen verkopen van afgeschreven materialen plaatsgevonden.
De overige gebruikersinkomsten zijn te laag begroot.

Dienstverlening (18)
Rekening
2020
€
Provinciaal collectioneren
Dienstverlening aan scholen
Functioneel beheer catalogus
Provinciaal leenverkeer
Verhuur ruimte
Loonkosten Amadeus Lyceum
Programmering
Kopiëren en printen
Toiletgelden
Overige dienstverlening
Totaal dienstverlening

Begroting
2020
€

Rekening
2019
€

51.163
60.522
94.156
30.999
143.036
42.500
36.339
22.491
4.525
31.042

60.000
126.500
41.400
226.500
44.000
133.834
41.000
24.000

46.594
69.916
106.661
68.172
104.904
42.500
26.467
37.229
14.779
25.726

516.773

697.234

542.948

De bate provinciaal collectioneren is lager dan begroot, doordat er minder kosten zijn gemaakt en er dus
minder is doorbelast aan de deelnemende bibliotheken.
De dienstverlening aan scholen is lager dan begroot doordat veel activiteiten niet door konden gaan.
Voor het Bibliotheken Informatie en Service Centrum (BISC), voert de Bibliotheek Utrecht het functioneel
beheer van de catalogus uit. De extra opbrengsten betreffen eenmalige opbrengsten voor inrichting van
het catalogusbeheer voor nieuw aangesloten bibliotheken en daarnaast de, structurele, niet begrote,
inkomsten voor het uitvoeren van het catalogusbeheer voor deze bibliotheken.
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Het provinciaal leenverkeer is niet begroot, omdat deze vaste jaarlijkse vergoeding van BISC vanaf 2020
zou vervallen. Later zijn er overeenkomsten met diverse regiobibliotheken in de provincie Utrecht
opgesteld, waarin deze regiobibliotheken gaan betalen voor het provinciaal leenverkeer.
De verhuur van ruimte is lager dan begroot doordat een deel van de huurbaten van Vineyard Neude BV
en Buurten in de Bieb BV over 2020 is kwijtgescholden. Daarnaast zijn er minder inkomsten uit
zaalverhuur geweest dan begroot.
De loonkosten Amadeus Lyceum betreft de doorbelasting van personeelskosten in verband met
exclusieve openstelling van de Bibliotheek Vleuterweide voor leerlingen van dit lyceum.
Programmering betreft de baten van de ticketverkoop voor programma’s. In 2020 was dit lager dan
begroot omdat de activiteiten grotendeels waren opgeschort vanwege de lock down.
De baten uit printen en kopiëren zijn lager dan begroot door de sluiting vanwege de lock down.
De baten uit toiletgelden betreffen de laatste maanden van vestiging Oudegracht. In vestiging Neude is
het toiletgebruik gratis.

Diverse baten (19)
Rekening
2020
€
Sponsoring
Overige baten

31.058

Totaal diverse baten

31.058

Begroting
2020
€
-

Rekening
2019
€
52.380
19.966
72.346

De overige baten betreft onder andere de eenmalige baten voor de verkoop van de cd-collectie
ad € 19.990 en de verkoop van afgeschreven ICT-apparatuur van de Jacobsstraat ad € 4.760.
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LASTEN
Personeel (20)
Rekening
2020
€

Salaris
Sociale lasten
Pensioen

Begroting
2020
€

Rekening
2019
€

5.630.340
932.177
860.202

5.480.544
958.569
741.579

4.925.494
859.510
744.324

Directe loonkosten eigen personeel

7.422.719

7.180.692

6.529.328

Reis- en onkosten
Studie en deskundigheidsbevordering
Overige lasten personeel

62.953
80.974
125.232

70.537
137.000
258.000

79.955
163.382
233.912

269.159

465.537

477.249

947.001
52.232

706.275
26.500

793.090
30.318

999.233

732.775

823.408

8.691.111

8.379.004

7.829.985

Overige kosten eigen personeel
Uitzendkrachten en ingehuurd personeel
Advies derden
Kosten personeel niet in loondienst
Totaal personeel

Directe loonkosten eigen personeel
De directe loonkosten van eigen personeel zijn per saldo hoger dan begroot. Dit komt onder andere door
de niet begrote stijging van de CAO-lonen van 3% per 1 januari 2020. Deze stijging is medio 2020 met
terugwerkende kracht aan de medewerkers uitbetaald.
De kosten voor vast personeel zijn hoger dan begroot door vaste medewerkers waarvan de loonkosten
ten laste van reserve De Nieuwe Bibliotheek komen. Die kosten worden niet begroot.
Verder zijn die kosten hoger door incidentele urenuitbreidingen voor bijvoorbeeld inzet van medewerkers
op projectgelden en extra inzet van medewerkers voor het vervangen van langdurig zieke medewerkers
en medewerkers met zwangerschapsverlof.
Enkele vaste formatieplaatsen zijn ingevuld door externen. Deze kosten staan onder inhuur derden en
daarmee zijn de kosten voor vast personeel lager.
De directe loonkosten van eigen personeel zijn hoger dan vorig jaar. Dit komt door een toename van het
aantal personeelsleden (2020: 125,83 FTE; 2019: 115,9 FTE).
Overige kosten eigen personeel
De vaste reiskostenvergoedingen zijn stopgezet vanwege het feit dat een deel van het personeel
thuiswerkt of niet naar het werk kon vanwege de lock down. Reiskosten worden op declaratiebasis
vergoed. De totale reiskosten zijn daardoor lager uitgevallen dan begroot.
Vanwege de ingebruikname Neude en lock down is er minder aan studiekosten uitgegeven.
De overige lasten personeel zijn lager dan begroot. Er was een dotatie aan de voorziening van langdurig
zieken begroot van € 100.000. De voorziening is ten opzichte van 2019 gelijk gebleven. De extra kosten
voor inzet van vaste medewerkers en de inhuur van flexkrachten voor het opvangen van het werk van de
langdurig zieken, zijn ten laste van de directe personeelskosten en de kosten personeel niet in loondienst
gekomen.
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Verder heeft het UWV de transitievergoedingen terugbetaald die de bibliotheek in het verleden had
betaald aan drie langdurig zieke werknemers. In totaal was dit een bedrag van € 58.600. Dit bedrag is
ten gunste van de overige kosten eigen personeel gekomen.
Verder zijn de overige lasten personeel lager doordat er vanwege de lock down minder is uitgegeven aan
personeelsbijeenkomsten en afdelingsuitjes.
Kosten personeel niet in loondienst
De kosten van uitzendkrachten en ingehuurd personeel zijn hoger dan begroot. Dit komt doordat er meer
zelfstandigen zijn ingehuurd, voornamelijk ter vervulling van vacatures. Daarnaast is personeel ingehuurd
voor de voorbereiding van de opening van de vestiging Neude. Deze kosten zijn ten laste gekomen van
de egalisatiereserve De Nieuwe Bibliotheek.
Verder zijn flexwerkers ingehuurd voor de vervanging van langdurig zieke medewerkers.
De advieskosten van derden waren hoger dan begroot. Dit betrof extra inhuur van adviseurs ten behoeve
van de vestiging Neude. Deze extra kosten zijn ten laste van de egalisatiereserve De Nieuwe Bibliotheek
gekomen.

Afschrijvingen (21)
Rekening
2020
€

Gebouwen
Verhuurdersbelangen
Inventaris
Automatisering

Vrijval meerwaarde panden
Afschrijving desinvestering
Boekwinst verkoop activa
Totaal afschrijvingen

Begroting
2020
€

Rekening
2019
€

83.109
98.044
186.670
115.092

97.855
272.433
184.078
137.930

51.807
57.261
179.534
129.480

482.915

692.296

418.082

-41.484
17.558

-41.484
-

-41.488
-

458.989

650.812

-8.700
367.894

De afschrijvingen verhuurdersbelangen zijn lager dan begroot doordat de eigen investeringen in de
vestiging Neude later zijn gedaan dan gepland.
Verder is minder geïnvesteerd in automatisering dan begroot.

Promotie, publiciteit en bestuur (22)
Rekening
2020
€
Promotie en publiciteit
Contributie
Accountant
Bestuur
Advieskosten
Totaal promotie, bestuur en advies

Begroting
2020
€

Rekening
2019
€

357.599
40.779
26.490
53.271
154.429

420.000
42.500
19.500
36.000
35.250

389.908
41.926
23.025
22.213
74.242

632.568

553.250

551.314
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De materiele kosten voor promotie en publiciteit waren in 2020 lager dan begroot vanwege de lock down
in het voorjaar. Daardoor zijn lopende campagnes gestopt en later in het jaar minder nieuwe campagnes
opgestart.
De accountantskosten waren hoger door niet begrote accountantscontroles ten behoeve van
sponsorgelden.
De bestuurskosten waren hoger dan begroot voornamelijk door hogere kosten voor werving van de
nieuwe RvT-leden.
De advieskosten zijn hoger dan begroot. Dit betreft advieskosten ten behoeve van de Neude. Deze
kosten zijn ten laste van de egalisatiereserve De Nieuwe Bibliotheek gekomen.

Huisvesting (23)
Rekening
2020
€
Huur
Onderhoud
Schoonmaak
Energie en water
Servicekosten
Belastingen
Verzekeringen
Beveiliging
Overige lasten huisvesting
Totaal huisvesting

Begroting
2020
€

Rekening
2019
€

2.650.814
492.306
459.210
320.964
126.666
72.539
25.348
199.649
44.274

2.666.273
315.495
383.630
346.749
260.709
96.151
22.000
214.150
55.000

2.504.310
125.473
333.005
248.245
113.124
80.331
21.106
25.092
43.784

4.391.770

4.360.157

3.494.470

De onderhoudskosten zijn voornamelijk hoger dan begroot door een (gedeelte van de) investering in de
verbouwing van vestiging Overvecht ad € 75.000. Deze investering is ten laste van de egalisatiereserve
Vernieuwing vestiging Overvecht gekomen.
De schoonmaakkosten zijn te laag begroot.
De servicekosten zijn lager dan begroot. Dit komt doordat voor de Neude is uitgegaan van servicekosten
van 20 euro per m2. In werkelijkheid rekent de verhuurder 7 euro per m2.
De belastingen zijn lager doordat voor de vestiging Neude in het 1 e jaar van gebruik het gebruikersdeel
van de OZB niet hoeft te worden betaald. Dit is wel begroot.

Collectie en media (24)
Rekening
2020
€
Aankoop mediadragers
Leenrechtvergoedingen
Aanschafinformatie
Bewerking mediadragers
Interbibliothecair leenverkeer
Totaal collectie en media

Begroting
2020
€

Rekening
2019
€

931.348
252.103
65.267
10.860
23.568

985.242
250.000
70.000
17.000
14.000

989.618
239.422
61.807
12.944
27.543

1.283.146

1.336.242

1.331.334

Vanwege de lock down is in 2020 minder uitgegeven aan collectie en media dan begroot.
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Automatisering (25)
Rekening
2020
€
Beheer systemen
Lease
Licenties
Onderhoud
Overige lasten automatisering
Totaal automatisering

Begroting
2020
€

Rekening
2019
€

372.415
98.964
45.996
16.046
31.303

350.000
97.000
55.000
25.000
30.000

408.294
95.508
57.329
17.163
25.851

564.724

557.000

604.145

Kantoor (26)
Rekening
2020
€
Personeelsadministratie
Financiële administratie
Kopieer- en drukwerk
Porti- en vrachtkosten
Telefoonkosten
Kantoorbenodigdheden
Bankkosten
Incassokosten
Totaal kantoor

Begroting
2020
€

Rekening
2019
€

155.163
21.696
56.520
15.570
19.949
18.613
30.605
514

145.000
13.200
50.000
12.000
12.000
12.500
17.500
2.500

144.649
20.828
123.812
14.073
14.726
18.089
17.243
196

318.630

264.700

353.616

De kosten voor personeelsadministratie waren hoger doordat er meer uren in 2020 zijn gemaakt dan
begroot.
De bankkosten zijn hoger door de rente die de Rabobank sinds mei 2020 in rekening brengt over de bij
de bank aangehouden positieve saldi. Deze vergoeding was niet begroot.

Transport (27)
Rekening
2020
€
Vervoermiddelen
Lease
Transport derden
Overige lasten transport
Totaal transport
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Begroting
2020
€

Rekening
2019
€

3.663
27.049
3.573

3.600
20.850
3.500
4.500

9.606
12.783
280
7.374

34.285

32.450

30.043

Overige lasten (28)
Rekening
2020
€
Programmering
Centrale kosten Ouderen in de Wijk
Inkoop zaalverhuur
Overig
Totaal overige lasten

Begroting
2020
€

Rekening
2019
€

229.355
167.193
10.002
6.538

515.209
-

376.771
330.112
1.572

413.088

515.209

708.455

De kosten voor programmering waren in 2020 lager dan begroot doordat veel activiteiten zijn afgelast
in verband met de lock down.
De centrale kosten Ouderen in de Wijk zijn, evenals de daar tegenover staande subsidiebaten, niet
begroot.
De inkoopkosten ten behoeve van de zaalverhuur zijn niet begroot.

Financiële baten (29)
Rekening
2020
€
Ontvangen rente

-

Totaal financiële baten

-

Begroting
2020
€
-

Rekening
2019
€
-799
-799

Financiële lasten (30)
Rekening
2020
€

Rente lening Gemeente Utrecht
Rente lening NWB
Rente lening Gemeente Utrecht LRC
Totaal financiële lasten

Begroting
2020
€

Rekening
2019
€

69.081
24.062
51.886

68.967
24.062
-

74.307
25.519
-

145.029

93.029

99.826

De rente lening Gemeente Utrecht LRC betreft de rente over de lening voor de afbouw en inrichting van
de vestiging Leidsche Rijn Centrum over 2019 en 2020. De rente over 2020 is begroot onder de
huurkosten.
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Overige toelichtingen
7. Toelichting Wet Normering Topinkomens (WNT)
7.1 Toelichting WNT topfunctionarissen
Het weergegeven toepasselijke WNT-maximum per persoon of functie is berekend naar rato van de
omvang (en voor topfunctionarissen tevens de duur) van het dienstverband, waarbij voor de berekening
de omvang van het dienstverband nooit groter kan zijn dan 1,0 fte. Het individueel toepasselijke
bezoldigingsmaximum in 2020 is € 201.000 (2019: 194.000) bij een fulltime dienstverband.
Opgave topfunctionaris:
Naam
Functie
Aanvang en einde functievervulling in 2019
Aanvang en einde functievervulling in 2020
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) 2019 en 2020
Dienstbetrekking?
Bezoldiging

A.G.J. van Vlimmeren
Directeur/Bestuurder
1/1 - 31/12
1/1 - 31/12
1,0 fte
Ja

2020

2019

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen
Beloning betaalbaar op termijn

€
€

151.294
25.126

€ 130.611
€ 24.140

Totale bezoldiging

€

176.420

€154.752

Naar verhouding van de omvang van het dienstverband, was het individueel bezoldigingsmaximum voor
boekjaar 2020 € 201.000. De heer van Vlimmeren is tot 31 december 2020 indienst gebleven bij de
Bibliotheek maar heeft zijn bestuurderstaken overgedragen op 15 december 2020. Bij de beloning
betaalbaar op termijn is een bruto vergoeding van € 4.248 (2019: € 4.012) opgenomen ten behoeve van
pensioencompensatie.

Naam
Functie
Aanvang en einde functievervulling in 2020
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) 2020
Dienstbetrekking?

D.E.M. Carasso
Directeur/Bestuurder
16/11-31/12
0,13 fte
Ja

Bezoldiging

2020

2019

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen
Beloning betaalbaar op termijn

€
€

13.750
1.804

nvt
nvt

Totale bezoldiging

€

15.554

nvt

Naar verhouding van de omvang van het dienstverband, was het individueel bezoldigingsmaximum voor
2020 € 26.130. Mevrouw Carasso heeft per 16 december 2020 de bestuurderstaken op zich genomen.
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7.2 Toelichting WNT toezichthoudende topfunctionarissen
Het toepasselijk WNT-maximum voor de Raad van Toezicht bedraagt € 30.150 (2019: € 29.100) voor de
voorzitter en € 20.100 (2019: € 19.400) voor de overige leden (bedragen op jaarbasis). De totale
vergoedingen van de leden van de Raad van toezicht, behoudens de vergoeding aan B. Vermaak, vallen
onder de grens van € 1.700 per persoon en zijn daarom niet toegelicht conform vrijstelling volgens de
Uitvoeringsregeling WNT. B. Vermaak heeft vanwege zijn extra inzet voor de Raad van Toezicht in 2020
een extra vergoeding ontvangen van € 1.000 waardoor zijn totale bezoldiging in 2020 neerkomt op € 2.050
(2019: € 1.050).

Opgave toezichthoudende topfunctionarissen:
Naam

Functie

Duur functie
(2020)

(2019)

L.M.A.W. van den Nouwland

Voorzitter

1/1-14/11

C.A. Spierenburg - Nederpelt

Voorzitter

15/11-31/12

J. Kaldewaij

Lid

nvt

1/1-31/12

B. Vermaak

Lid

1/1-14/11

1/1-31/12

F.M. Verleg - Theunissen

Lid

1/1-31/12

1/1-31/12

D.J.A.M. de Droog - Arets

Lid

1/1-31/12

1/1-31/12

D.S. Slijkerman

Lid

1/1-31/12

1/1-31/12

F.C.N.M. den Boer

Lid

1/1-31/12

nvt

T. van Eeden

Lid

1/11-31/12

nvt

C. Verstappen

Lid

15/11-31/12

nvt

W.J.M. Claus

Lid

1/1-1/7

nvt
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1/1-31/12
nvt

8. Gebeurtenissen na balansdatum
Er hebben zich geen gebeurtenissen na balansdatum voorgedaan.

9. Voorstel resultaatverdeling
Vooruitlopend op het bestuursbesluit wordt voorgesteld het resultaat over 2020 ad -/- € 147.736
(negatief) te bestemmen overeenkomstig de onderstaande verdeling:
Omschrijving mutaties

Bedrag

Dotatie continuïteitsreserve
Onttrekking egalisatiereserve
Dotatie egalisatiereserve

€
€
€

36.717
-/- 470.476
286.023

Resultaat 2020

€

-/- 147.736
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10. Vaststelling en goedkeuring jaarrekening
De jaarrekening 2020 is door de directeur/bestuurder vastgesteld op 10 juni 2021.

D. E. M. Carasso
Directeur/bestuurder
De jaarrekening 2020 is door de Raad van Toezicht goedgekeurd op 10 juni 2021.

C. A. Spierenburg – Nederpelt
Voorzitter Raad van Toezicht

F. C. N. M. den Boer
Lid van de Raad van Toezicht

D. J. A. M. de Droog – Arets
Lid van de Raad van Toezicht

T. van Eeden
Lid van de Raad van Toezicht

D. S. Slijkerman
Lid van de Raad van Toezicht

F. M. Verleg
Lid van de Raad van Toezicht

C. Verstappen
Lid van de Raad van Toezicht
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Overige gegevens
11. Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
Op de volgende pagina is de controleverklaring van de onafhankelijke accountant opgenomen.
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• Marconibaan 59 B

Adres

		 3439 MR Nieuwegein
Postadres

• Postbus 584

		 3430 AN Nieuwegein

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT
Aan: de bestuurder en Raad van Toezicht van Stichting de Bibliotheek Utrecht te Utrecht
A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2020
Ons oordeel
Wij hebben de jaarrekening 2020 van Stichting de Bibliotheek Utrecht te Utrecht gecontroleerd.
Naar ons oordeel:
• geeft de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte
en de samenstelling van het vermogen van Stichting de Bibliotheek Utrecht op
31 december 2020 en van het resultaat over 2020 in overeenstemming met
de in Nederland geldende Richtlijn voor de jaarverslaggeving 640
Organisaties-zonderwinststreven (RJ 640);
• voldoet de jaarrekening 2020 in alle van materieel belang zijnde aspecten aan de
bepalingen van en krachtens de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen
publieke en semipublieke sector (WNT);
• zijn de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties
over 2020 in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand gekomen
in overeenstemming met de begroting en met het Verantwoordings- en
accountants-protocol Gemeente Utrecht 2020.
De jaarrekening bestaat uit:
1. de balans per 31 december 2020;
2. de staat van baten en lasten over 2020; en
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële
verslaggeving en andere toelichtingen.
De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de
Nederlandse controlestandaarden, de Regeling Controleprotocol Wet normering topinkomens
(WNT) 2020 en het Verantwoordings- en accountantsprotocol Gemeente Utrecht 2020
vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze
verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'.
Wij zijn onafhankelijk van Stichting de Bibliotheek Utrecht zoals vereist in de Verordening
inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor
de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan
de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).

Amersfoort

Arnhem

Ede

Hoofddorp

Nieuwegein
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Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis
voor ons oordeel.
Materialiteit
Op basis van onze professionele oordeelsvorming hebben wij de materialiteit voor de
getrouwheid van de jaarrekening als geheel bepaald op € 148.900. De materialiteit is
gebaseerd op 1,0% van de totale subsidiebaten.
Daarbij zijn voor de controle van de in de jaarrekening opgenomen WNT-informatie de
materialiteitsvoorschriften gehanteerd zoals vastgelegd in de Regeling Controleprotocol WNT
2020. Wij houden ook rekening met afwijkingen en/of mogelijke afwijkingen die naar onze
mening voor de gebruikers van de jaarrekening om kwalitatieve redenen materieel zijn.
Wij zijn met de Raad van Toezicht overeengekomen dat wij aan de Raad tijdens onze controle
geconstateerde afwijkingen boven de € 7.445 rapporteren alsmede kleinere afwijkingen die
naar onze mening om kwalitatieve redenen of WNT-redenen relevant zijn.
Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd
In overeenstemming met de Regeling Controleprotocol WNT 2020 hebben wij de
anticumulatiebepaling, bedoeld in artikel 1.6a WNT en artikel 5, lid 1, sub j Uitvoeringsregeling
WNT, niet gecontroleerd. Dit betekent dat wij niet hebben gecontroleerd of er wel of niet
sprake is van een normoverschrijding door een leidinggevende topfunctionaris vanwege
eventuele dienstbetrekkingen als leidinggevende topfunctionaris bij andere WNT-plichtige
instellingen, alsmede of de in dit kader vereiste toelichting juist en volledig is.
B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere
informatie, die bestaat uit:
- het bestuursverslag;
- de overige gegevens.
Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie: met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;
- alle informatie bevat die op grond van Richtlijn voor de jaarverslaggeving 640
Organisaties-zonder-winststreven is vereist.
Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip,
verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie
materiële afwijkingen bevat.
Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in Richtlijn voor de
jaarverslaggeving 640 Organisaties-zonder-winststreven en de Nederlandse Standaard 720.
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Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij
de jaarrekening.
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het
bestuursverslag en de overige gegevens in overeenstemming met Richtlijn voor de
jaarverslaggeving 640 Organisaties-zonder-winststreven.

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening
Verantwoordelijkheden van het bestuur en toezichthoudend orgaan voor de jaarrekening
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening
in overeenstemming met Richtlijn voor de jaarverslaggeving 640 Organisaties-zonderwinststreven en de bepalingen van en krachtens de Wet normering bezoldiging
topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT). Het bestuur is ook
verantwoordelijk voor het rechtmatig tot stand komen van de in de jaarrekening verantwoorde
baten en lasten alsmede de balansmutaties, in overeenstemming met de begroting en met de
in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen zoals het Verantwoordings- en
accountantsprotocol Gemeente Utrecht 2020. In dit kader is het bestuur verantwoordelijk voor
een zodanige interne beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de
jaarrekening en de naleving van de relevante wet- en regelgeving mogelijk te maken zonder
afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.
Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de organisatie in staat is
om haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd
verslaggevingsstelsel moet het bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de
continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft om de organisatie te
liquideren of de activiteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief
is. Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen
bestaan of de organisatie haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de
jaarrekening.
De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van
financiële verslaggeving van de organisatie.
Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat
wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te
geven oordeel.
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Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid
waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude
ontdekken.
Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien
redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen
zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen.
De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en
de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.
Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar
relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse
controlestandaarden, de Regeling Controleprotocol Wet normering topinkomens (WNT)
2020 en het Verantwoordings- en accountantsprotocol Gemeente Utrecht 2020, ethische
voorschriften en de onafhankelijkheids-eisen. Onze controle bestond onder andere uit:
- het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van materieel
belang bevat als gevolg van fouten of fraude, van het niet rechtmatig tot stand komen van
baten en lasten alsmede de balansmutaties, die van materieel belang zijn, het in reactie
op deze risico’s bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van
controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is
het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten.
Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk
nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het
doorbreken van de interne beheersing;
- het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als
doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze
werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit
van de interne beheersing van de entiteit;
- het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële
verslaggeving, de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en het evalueren van de
redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die daarover in de
jaarrekening staan;
- het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling
aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of
er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of
de organisatie haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er
een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze
controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de
jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen.
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Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum
van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er
echter toe leiden dat een organisatie haar continuïteit niet langer kan handhaven;
het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin
opgenomen toelichtingen; en
het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties
en gebeurtenissen en of de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede
de balansmutaties in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn
gekomen.

Wij communiceren met het toezichthoudend orgaan onder andere over de geplande reikwijdte
en timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren
zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.
Nieuwegein, 24 juni 2021
CROP registeraccountants

Drs. D. Davelaar - Kemp RA
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Bijlage
12. Subsidieoverzicht Gemeente Utrecht
Dossiernummer

Omschrijving

Bedrag
toekenning

Stand per 1-1Inkomsten 2020
Besteding 2020
Stand per 31-122020
2020

5832179

Uitbreiding digiTaalhuis

125.000

25.250

0

25.250

0

6844161

De Bibliotheek Neude

4.306.359

3.715.191

0

3.715.191

0

6190691

De Bibliotheek Neude

500.000

500.000

0

500.000

0

4832811

Aanpassing filialen

835.000

525.000

0

400.000

125.000

6919073

Basissubsidie 2020

13.935.576

0

13.935.576

13.935.576

0

6926243

VVE 2020

100.000

0

100.000

100.000

0

6996760

DigiTaalhuis 2020

145.000

0

145.000

145.000

0

6916972

Boekstart 2020

25.000

0

25.000

25.000

0
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