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Voorwoord 

Op het moment van schrijven van dit jaarverslag is de wereld met heel andere zaken bezig dan het 
jaar 2019. Dat lijkt in de crisis die Covid 19 veroorzaakt heeft en in de ‘intelligente lock down’ een 
heel andere en lang vervlogen werkelijkheid. 
Toch was 2019 voor de Bibliotheek Utrecht een heel mooi jaar.  
We openden na 23 jaar voorbereiding de nieuwe bibliotheek Leidsche Rijn Centrum. De 
belangstelling was overweldigend en de bezoekersaantallen en het succes van de ledenwerfactie 
heel groot. 
Het was ook het jaar van de waarheid voor de nieuwe centrale bibliotheek aan de Neude. De bouw, 
afbouw en inrichting kostte tijd en moeite. Het resultaat was nog mooier dan beoogd en de bouw 
verliep binnen planning en budget. Alle programmering en communicatie was opgelijnd om begin 
2020 open te kunnen gaan. 
Met de nieuwe Bibliotheek Neude wordt de bibliotheek nog meer een cultureel podium van formaat. 
Daarom is er ter versterking van die rol voor de nieuwe cultuurperiode 2021-2024 een aanvraag 
voor cultuurmiddelen ingediend. 
Nu de grote bouwprojecten achter ons liggen zijn, in elk geval in de huisvesting, de voorwaarden 
vervuld om een nieuwe ontwikkelingsfase in te gaan. Eind 2019 werd gestart met de voorbereiding 
van het Strategisch Beleid 2021-2024 om daar invulling aan te geven. Dat klinkt heel droog, maar 
wie zag met hoeveel energie en creativiteit de medewerkers de nieuwe bibliotheek proberen vorm 
te geven kon die toekomst al bijna voelen. 

Ton van Vlimmeren 
Directeur bestuurder 

Bibliotheek Leidsche Rijn, openingsweekend 17-19 mei 2019 
Foto: Anna van Kooij 
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Onze ambitie 
 
 
De Bibliotheek Utrecht helpt mensen in hun persoonlijke ontwikkeling; de Bibliotheek maakt een 
leven lang leren mogelijk, zet zich in voor de verbetering van maatschappelijke kansen van 
iedereen en wil dat iedereen volwaardig en zelfstandig aan de samenleving kan deelnemen. Zo 
hebben wij in de programmabegroting van de gemeente de effectdoelstelling “meer mensen 
gebruiken de bibliotheek” uitgewerkt.  
 
Wij hebben in 2014 samen met de gemeente Utrecht een waardenbepaling uitgevoerd waarin de 
Utrechters gevraagd is naar de gewenste bijdrage van de Bibliotheek Utrecht in de stad. In de zes 
waarden die daar uit voort kwamen spelen onder andere kennis, leren en ontwikkeling, inclusie en 
burgerschap een belangrijke rol. 
In 2019 hebben wij samen met de gemeente Utrecht getoetst en geconcludeerd dat de waarden 
die in 2014 bepaald werden nog steeds leidend zijn. Als perspectief voor ons handelen betrekken 
we daar ook de bredere context van de UN Global Goals en de 21st century skills bij. 
 
Alle doelen zowel vanuit (inter)nationale bibliotheekorganisaties als vanuit de Utrechtse 
samenleving en vanuit het onderwijs versterken en verrijken elkaar, overlappen deels en liggen in 
elkaars verlengde. Allen gericht op het verwerven van kennis en vaardigheden om volwaardig en 
zelfstandig aan de samenleving deel te kunnen nemen. 
In ons programma aanbod hadden wij dan ook een rijk aanbod aan activiteiten waarmee wij 
bijgedragen hebben aan het bereiken van deze doelen en waarbij we een inspirerende 
ontmoetingsplaats zijn geweest voor kennismaking, duiding en creatie. 
 
Ook hebben wij daarmee invulling gegeven aan de Wet Stelsel Openbare Bibliotheekvoorzieningen 
(WSOB): 
Het in stand houden van een voor een ieder toegankelijke openbare bibliotheekvoorziening die in 
ieder geval de volgende functies omvat, die bijdragen aan de persoonlijke ontwikkeling en 
verbetering van de maatschappelijke kansen van het algemene publiek: 
• ter beschikking stellen van kennis en informatie; 
• bieden van mogelijkheden tot ontwikkeling en educatie; 
• bevorderen van lezen en het laten kennismaken met literatuur; 
• organiseren van ontmoeting en debat; 
• laten kennis maken met kunst en cultuur. 
 
Voor de Utrechters die extra ondersteuning nodig hebben, willen wij er in het bijzonder zijn. 
Onder meer door samenwerking met het U-pas bureau, door het project Ouderen in de Wijk en 
door samen met partners een specifiek aanbod voor laaggeletterden en digibeten uit te voeren, 
hebben we invulling aan deze ambitie gegeven. 
 
De extra inzet die wij wilden plegen voor kinderen die in armoede opgroeien heeft vorm gekregen 
door het opschroeven van huiswerkplekken in onze vestiging in Kanaleneiland. Ook ondersteunt de 
Stichting Leren voor de Toekomst met huiswerkbegeleiding in de bibliotheken Kanaleneiland en 
Overvecht. 
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Met volharding en veel inzet van onze medewerkers hebben wij gewerkt aan onze ambitie om zo 
onze belofte aan de Utrechters waar te maken: 
 
Belofte aan de Utrechters 
  
De Bibliotheek Utrecht is er voor iedereen.  
Je kunt je hele leven lang bij ons terecht voor je persoonlijke ontwikkeling.  
We helpen je om zelfstandig en volwaardig te kunnen deelnemen aan de maatschappij. Je kunt bij 
ons lezen, leren en je informeren, je kunt werken of ontspannen. 
Wij stimuleren je om kennis te maken met literatuur, cultuur en de maatschappij. 
Wij doen ons werk samen met de stad, vanuit onze vestigingen, met onze collectie en met onze 
activiteiten.  
Onze vestigingen zijn altijd dichtbij. 
Onze collectie is rijk, actueel en gevarieerd.  
Onze activiteiten stimuleren je om te ontdekken, creëren, ontmoeten, debatteren en participeren 
Wij werken daartoe samen met partners.  
Met het onderwijs om alle kinderen te bereiken.  
Met partners in het sociaal domein voor die groepen mensen die wat meer ondersteuning kunnen 
gebruiken.  
Met culturele partners voor kennismaking met kunst en cultuur, belevingen, ontmoetingen en 
debatten. 
Wij  dragen bij aan de aanpak van problemen, zoals eenzaamheid, armoede en laaggeletterdheid.  
In tijden waar meningen belangrijker lijken dan feiten, bieden wij pluriforme, neutrale, 
betrouwbare informatie als basis voor democratisch burgerschap.  
Wij stimuleren contact tussen wijkgenoten die elkaar steeds minder vaak spontaan tegenkomen.  
Wij geven je persoonlijk uitleg en duiding, zodat je wordt geholpen, ook als je niet zo 
(digi)taalvaardig bent.  
  
Met ons werk geven wij invulling aan onze zes kernwaarden.  
• Wij helpen je de ‘wereld te lezen’; wij zijn een gids in de informatiewereld;  
• Wij zijn inclusief; niemand wordt uitgesloten van deelname aan de samenleving en we helpen 

je met het lezen en spreken van taal als middel daar toe; 
• In onze veelzijdige informatie en activiteiten zijn wij een drager van beschaving en 

ondersteunen we de kwaliteit van leven en democratie;. 
• Wij helpen je, in de ontmoeting met anderen, met creëren van kennis en inzicht;  
• Wij laten je de levendigheid en diversiteit van Utrecht zien en de stedelijke cultuur beleven; 
• Wij rusten je daarmee toe en informeren je om in de samenleving te participeren en bij te 

dragen. 
  
Dit alles heeft de Bibliotheek Utrecht te bieden. 
We nodigen je graag uit om het uit te proberen en te gebruiken.  
Wij willen je verblijf zo aangenaam, rijk en nuttig mogelijk maken. 
Je bent van harte welkom!  
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Wat hebben we gedaan? 
 
Dienstverleningsaanbod 
Onze dienstverlening stond open voor alle burgers en hebben we uitgevoerd vanuit onze dertien 
fysieke bibliotheken: de Centrale Bibliotheek en twaalf wijkvestigingen.  
Het dienstverleningsaanbod bestond uit:  
• Een assortiment media afgestemd op de inwoners van het werkgebied en met rijke 

jeugdcollecties. Met aantrekkelijke en eigentijdse inrichting, met behulp van displays en display-
technieken presenteren we deze collecties zo uitnodigend en vindbaar mogelijk; 

• Een assortiment e-Books en e-Music in een digitale bibliotheekomgeving waar bibliotheekleden 
gratis gebruik van kunnen maken; 

• Kidscorners waar peuters en kleuters prentenboeken kunnen bekijken en tegelijkertijd kunnen 
beluisteren; 

• Voorlezen in de wijkbibliotheken heeft hernieuwde aandacht gekregen. Er is in de 4 grotere 
wijkbibliotheken op woensdagmiddag voorgelezen door vrijwilligers uit Utrechtse organisaties 
en/of bedrijven. Er is in deze 4 bibliotheken in het totaal 70 keer voorgelezen in 2019; 

• Skoolzones in onze vestigingen in Kanaleneiland, Zuilen en Overvecht waar kinderen hun 
werkstukken kunnen maken en hun spreekbeurt of boekbespreking voorbereiden. Wij bieden 
deskundige ondersteuning bij het zoeken naar  informatie.  De Skoolzones worden vooral 
gebruikt door kinderen in de bovenbouw van het basisonderwijs. 

• Laboratoria in de Centrale Bibliotheek, Bibliotheek Leidsche Rijn Centrum en een reizend 
laboratorium waar kinderen nieuwe technologieën kunnen ontdekken en waar uitvinden, 
programmeren, experimenteren en filmpjes maken centraal staan. 

• Lees-, werk- en studieplekken met toegang tot internet via pc’s en/of via Wifi.  
 
In ons streven naar zo ruim mogelijke openingstijden voor onze vestigingen hebben we met ingang 
van 1 januari 2019 de openingstijden aangepast. Daardoor zijn we na de opening van Leidsche 
Rijn, voorjaar 2019, 500 uur per week open. Dat is 79 uur meer dan in 2018. Voor onze bezoekers 
hebben we hiermee meer helderheid geschapen over onze openingstijden én kunnen ze vaker bij 
ons terecht. Daarnaast zijn we met ‘kernteams’ gaan werken zodat onze bezoekers vaker bekende 
gezichten zien en zodat onze medewerkers meer aan klantenbinding kunnen doen. 
 
Educatie en ontwikkeling voor jeugd 
Met activiteiten rond educatie en ontwikkeling voor de jeugd hebben wij ons gericht op de kinderen 
en jongeren van 0 tot 18 jaar, hun ouders en de professionals. We bereiken de kinderen via het 
fijnmazige netwerk van onze 13 bibliotheken. We besteden extra aandacht aan de groepen 
kinderen die het meest gestimuleerd moeten worden om hun kansen te pakken en hun talenten te 
ontwikkelen. Voor bepaling van deze groepen volgen we de criteria van de gemeente en werken we 
in overleg met de gemeente. 
 
0 – 4 jaar 
Onze langjarige en intensieve samenwerking met de voorschool-locaties van de Stichting 
Spelenderwijs Utrecht hebben we tot aan der zomervakantie 2019 voortgezet conform de 
afspraken met de afdeling Onderwijs van de gemeente. 
We hebben de inzet voor de peutercentra gecontinueerd met een activiteitenprogramma voor voor-
en vroegschoolse educatie aan. Daarmee is bijgedragen aan: 
• bevordering van de taalontwikkeling en het leesplezier van peuters; 
• bevordering van het voorlezen (door ouders aan peuters) in de thuissituatie; 
• ouderparticipatie/ouderbetrokkenheid; 
• kennisvermeerdering van pedagogisch medewerkers; 
• een doorgaande lijn tussen voorscholen en basisscholen op het onderwerp voorlezen.  
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Vanaf medio 2019 zijn er meer spelers op de markt gekomen. Er zijn vijf nieuwe aanbieders van 
voor- en vroegschoolse educatie gekomen en de Stichting Spelenderwijs Utrecht maakt daar geen 
deel van uit. In nauw overleg met de afdeling Onderwijs zijn wij het gesprek aangegaan met de 
nieuwe aanbieders om met hen bespreken of ons aanbod ook in hun organisatie doorgevoerd kan 
worden. Met gemeente is afgesproken dat ons aanbod namelijk gecontinueerd zou worden in 
organisatie van nieuwe aanbieders.  Door de organisatorische perikelen rond de overgang naar 
meerdere aanbieders van VVE was er aan die kant nog geen tijd/prioriteit om met ons als 
aanbieder in gesprek te gaan. Omdat ook wij als bibliotheek onze gewijzigde de aanvraag in de 
interactie met de vijf aanbieders wilden opstellen hebben wij in overleg met de afdeling Onderwijs 
de (doel)subsidieaanvraag voor VVE-activiteiten voor 2020 in september 2019 “pro forma” 
aangevraagd en zullen deze pas definitief in februari 2020 aanvragen. 
De instellingen die niet onder het voormalige Spelenderwijs vielen hebben we in 2019 op aanvraag 
bediend met thema-collecties. 
 
Evenals in voorgaande jaren werd ook in 2019 in alle consultatiebureaus aan baby’s van 4 
maanden een brief, uit naam van het Centrum Jeugd en Gezin en de Bibliotheek Utrecht, met een 
waardebon van BoekStart meegegeven. De combinatie van aandacht op het consultatiebureau en 
de brief van de bibliotheek is meetbaar het meest succesvol gebleken de afgelopen jaren. Van de 
5.000 baby´s die in 2019 werden geboren hebben we ongeveer 40% ingeschreven als lid van de 
bibliotheek. 
De pilot met de Boekstartcoach hebben we voortgezet. De pilot is tot stand gekomen door 
samenwerking met de Jeugd Gezondheidszorg en Taal Doet Meer. We hebben hiermee ouders 
bereikt voor wie de stap naar de bibliotheek nog groot was. 
We hebben in 5 vestigingen (HS, K, OV, LRC en Z) 5 activiteiten georganiseerd met een gemiddeld 
bezoekersaantal per activiteit van 20 ouders en 20 baby's en dreumesen en 2 activiteiten in de 
Centrale Bibliotheek met een gemiddeld bezoekersaantal van 25 ouders en 25 baby's en 
dreumesen. Deze activiteiten werden verzorgd door externe artiesten waarbij voor ons maatwerk 
werd geleverd.   
 
De Actie ‘Heel Utrecht gaat voor lezen’: waarbij (prenten-) boeken worden uitgedeeld heeft in 2019 
een vervolg gekregen. In samenwerking met de gemeente Utrecht, afdeling onderwijs (financiering 
van de boeken), Sardes (lesbrief voor docenten) de Bibliotheek Utrecht (leeswijzer voor ouders en 
ondersteuning bij de distributie) zijn er boeken uitgedeeld aan voorscholen en groepen 1/ 2. 
 
4 – 12 jaar 
Wij hebben 81% oftewel 103 scholen bereikt in 2019. Er zijn groepsbezoeken uitgevoerd, 
wisselcollecties geleverd en er is een start met ‘scoor een boek’ gemaakt. Scoor een boek is een 
leesbevorderingsproject in samenwerking met FC Utrecht en de Bibliotheek Utrecht.  
Ook hebben wij 131 groepen ontvangen in onze (Media) Laboratoria in de Centrale Bibliotheek, 
Leidsche Rijn Centrum en ons reizend Laboratorium. 
In november zijn we gestart met huiswerkbegeleiding in Kanaleneiland in samenwerking met de 
Stichting Leren voor de Toekomst (huiswerkbegeleiding op zondagen). Er vindt ook 
huiswerkbegeleiding plaats vanuit Taal doet Meer.  
 
12 – 18 jaar 
Met ons programma voor het voortgezet onderwijs hebben we ons gericht op het vmbo, en de 
brugklassen van havo en vwo. Om mee te kunnen komen in de (digitale) wereld zijn goed en met 
plezier kunnen lezen en kritisch leren omgaan met (digitale) informatie belangrijke voorwaarden. 
Daarom hebben wij verschillende bibliotheekprogramma’s aangeboden die gericht zijn op 
ontwikkeling van deze vaardigheden. Wij hebben een bereik van 77% van de instellingen 
gerealiseerd. Dat is een kwart meer dan we ingeschat hadden en betekent dat we 17 van de 22 
schoollocaties bereikt hebben met ons aanbod.  
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Internationale samenwerking 
Coliblite is een project met Europese subsidie met als doel de verwerving van digitale-, 
interculturele-, burgerschapsvaardigheden onder educatieprofessionals, bibliothecarissen en ouders 
te vergroten. De doelgroepen waar we ons met dit programma op richten zijn scholen, 
welzijnsinstellingen, ouders en kinderen. Dit gebeurt vooral in die wijken waar extra ondersteuning 
het hardste nodig is. Er is samenwerking tussen Utrecht, Londen, Bologna, Modena en Boekarest. 
De samenwerkingspartners in Utrecht zijn onder meer Mira Media, de Bibliotheek Utrecht, Dock 
Utrecht en de Brede School in Zuilen. 2019 was het laatste projectjaar van COLIBLITE. Het 
belangrijkste doel was om de COLOBLITE ervaringen uit jaar 2 in Zuilen toe te passen in andere 
wijken. Dat is gebeurd in Overvecht en Ondiep. Daarnaast hebben we de activiteiten in Zuilen ook 
verder doorgezet. Belangrijk element is dat de brede school coördinator in Zuilen een prominente 
rol is gaan spelen in het project. Dit heeft in Overvecht onder meer geleid tot het IMPULS project± 
“samen ICT vaardiger (10 -14 project) in samenwerking met OBO en Trajectum”, nauwe 
samenwerking met Vreedzaam Online Wijkmediatoren, wijkinspiratiebijeenkomsten en een 
Techniek Onderwijs aanbod programmeren vanuit de Bibliotheek in een groot aantal po scholen in 
Overvecht. Inmiddels heeft COLIBLITE ook geleid tot een samenwerking met PCOU rondom 
kwetsbare ouders en betrof het ontwikkelen van ICT-vaardigheden van deze ouders in de school. 
 
Overzicht doelsubsidies: 
 
Subsidie VVE (5677868)  
Personele inzet 79.452 
Collectie 14.727 
Promotie en PR 1.900 
Scholing en training 1.625 
Projectadministratie 2.296 
Subsidie VVE 2019 100.000 

 
 
Subsidie Boekstart (5680213)  
Personele inzet 5.442 
Collectie 2.154 
Mailing 5.312 
Boekstartmeubels 1.600 
Kosten activiteiten 8.565 
Projectorganisatie en –administratie 1.927 
Subsidie Boekstart 2019 25.000 

 
 
 
 
Sociaal domein; educatie en ontwikkeling voor volwassenen 
Met het programma educatie voor volwassenen hebben wij ons ook in 2019 gericht op het 
bevorderen van de zelfredzaamheid en participatie van Utrechtse burgers met beperkte 
basisvaardigheden. In samenwerking met partners in de wijk en met aanvullende subsidie van de 
gemeente hebben wij Doe mee startpunten georganiseerd waar burgers en doorverwijzers terecht 
kunnen met vragen over basisvaardigheden en hebben wij spreekuren voor ouderen 
georganiseerd. Het aanbod concentreert zich vooral in de wijken Overvecht, Zuilen, Kanaleneiland 
en Hoograven.  
De activiteiten zijn uitgevoerd onder de noemer van digiTaalhuis Utrecht, programmering vanuit 
Bibliotheek Utrecht en onder de noemer van Ouderen in de Wijk. 
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DigiTaalhuis Utrecht 
Vanuit onze kerntaken lezen, leren en informeren voeren wij een programma uit voor Utrechters 
die extra ondersteuning nodig hebben. Goede basisvaardigheden op het gebied van taal en digitaal 
zijn essentieel om informatie en voorzieningen te kunnen vinden. Ook het leren gebruiken van 
informatie en vaardigheden op het vlak van gezondheid, werk en inkomen en opvoeding draagt bij 
aan het beter kunnen functioneren in de Utrechtse samenleving. Binnen het digiTaalhuis Utrecht 
hebben we, met aanvullende subsidie van de gemeente en samen met partnerorganisaties en 
betrokken Utrechtse vrijwilligers, aan ondersteuning van burgers bij hun zelfredzaamheid gewerkt 
zodat zij mee kunnen (blijven) doen in de snel veranderende samenleving. Het basis aanbod 
DigiTaalhuis - informatie en doorverwijzing, leren en oefenen - staat en burgers en 
partnerorganisaties wisten ons te vinden. De samenwerking met onze partners is in 2019 
kwalitatief verbeterd met als winst van 2019 dat dat heeft geresulteerd in een groot aantal 
spreekuren, startbijeenkomsten en cursussen. 
Er is in 2019 aandacht besteed aan een aantal beleidsvoornemens die we uitvoeren in de periode 
2019- 2021: 
• het openen van Doe Mee startpunten in de vestiging Leidsche Rijn Centrum en in de Neude is 

afgerond voor de vestiging Leidsche Rijn Centrum en is gepland voor de Neude voor rond/ net 
na de opening van deze vestiging; 

• onderzoeken hoe we in Bibliotheek de Neude de vrijwilligers als onderdeel van het digiTaalhuis 
een nog passender plek kunnen geven (door middel van faciliteiten voor informatie, training en 
werving), gaat van start met en rond de opening van de Neude; 

• onderzoeken hoe we de vraag in Vleuten-De Meern het beste kunnen bedienen is in onze 
vestiging Vleuterweide ontwikkeld met een taalcafe en DoeMee initiatieven; 

• de klantbeleving onderzoeken en waar nodig aanpassingen treffen is in 2019 niet van de grond 
gekomen door personeelswisselingen en hebben we doorgeschoven naar 2020 / 2021; 

• inzetten op een grotere bekendheid en fysieke zichtbaarheid is veel op ingezet. Er heeft 
uitgebreide voorbereiding voor (her)profilering plaats gevonden die in 2020 geëffectueerd moet 
worden. 

Ook hebben wij thematische bijeenkomsten georganiseerd over opvoeden, werk, financiën en 
gezondheid. Dankzij ons goede netwerk en goede samenwerking met relevante partner zitten wij 
hier goed in, met een goede radar voor wat er speelt en met neus voor het betrekken van de juiste 
samenwerkingspartners. 
 
Het basisprogramma hebben we samen met Taal doet meer en WIJ 3.0 vormgegeven. Daarnaast 
zijn wij trekker van een stedelijk partneroverleg  en zijn we blijven participeren in de wijkgerichte 
partner overleggen waarin we met wijkpartners, buurtteams en sociaal makelaars afspraken 
hebben gemaakt over goede samenwerking. 
 
DigiTaalhuis Utrecht 
 
Wat Waar Aanbod 
Doe Mee 
Startpunt 

Hoograven  
Kanaleneiland 
Leidsche Rijn 
Centrum 
Overvecht 
Zuilen 
 
 
 

• digiTaalhuismedewerker 
• Taalteam 
• Doe Mee Startpunt 
• Themabijeenkomsten 
• Taal- en/ of computerles 
• Rondleiding voor (digi)taalcursisten Doe Mee-pas 
• Wegwijzer 
• Grote collectie 
• Bibliotheekmedewerker is aanspreekpunt voor alle vragen van 

bezoekers 
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Doe Mee 
Spreekuur 

Centrale 
Bibliotheek  
Vleuterweide 

• Spreekuur voor vrijwilligers 
• Taal- en/ of computerles 
• Rondleiding voor (digi)taalcursisten Doe Mee-pas 
• Wegwijzer 
• Grote collectie 
• Bibliotheekmedewerker is aanspreekpunt voor alle 

vragen van bezoekers 
 • Taal- en/ of computerles 

• Rondleiding voor (digi)taalcursisten Doe Mee-pas 
• Wegwijzer 
• Collectie 
• Bibliotheekmedewerker is aanspreekpunt voor alle vragen van 

bezoekers 
Vestiging Tuinwijk, 

Lunetten, Oog 
in Al 

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

bezoekers 
De Meern, 
Vleuten 

• Collectie 
• Bibliotheekmedewerker is aanspreekpunt voor alle vragen van 

bezoekers  
 
Digitale inclusie en digitale geletterdheid 
In 2019 hebben wij aandacht besteed aan de vraag hoe de Bibliotheek Utrecht (in samenwerking 
met partners en stakeholders) een faciliterende en enthousiasmerende rol kunnen spelen in digitale 
inclusie en digitale geletterdheid. Als onderdeel hiervan zijn wij gestart met de voorbereidingen van 
een Informatiepunt Digitale Overheid (IDO). Er is in 2019 een aantal pilots opgestart met als doel 
mensen op weg te helpen met vragen over zorgen huurtoeslag, DigiD, betalen van verkeersboetes 
etc. Met de start van deze Informatiepunten Digitale Overheid wordt praktische hulp geboden bij 
digitaal contact met de overheid én wordt het leren van digitale vaardigheden gestimuleerd. 
In 2020 wordt in vestiging Overvecht een IDO gerealiseerd.  
 
 
Subsidie DigiTaalhuis (5686203)  
Personele inzet 60.000 
Huisvesting en automatisering 20.000 
Communicatie 5.000 
Coördinatie en administratie 7.500 
Themabijeenkomsten 7.500 
Subsidie DigiTaalhuis 100.000 

 
Ouderen in de Wijk  
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. In de totale 
projectperiode, tot en met 2020 moeten in Utrecht 1.250 ouderen bereikt worden. Door 
laagdrempelige ontmoeting in de eigen buurt te organiseren en/ of te faciliteren zorgen wij voor 
een ‘gemakkelijk opstapje’ naar het verbeteren van vaardigheden, en het in contact komen met 
anderen. Onze rol daarin is niet die van hulpverlener, maar van facilitator, doorverwijzer en voor 
zover het eigen aanbod betreft ook organisator. 
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Korte terugblik Ouderen in de Wijk 2019: 
• Totaal aantal deelnemers Utrecht: 702; 
• Aantal nieuwe deelnemers 2019: 142; 
• De impact van Ouderen in de Wijk: 

- 30% van de deelnemers geeft aan meer mensen om zich heen te hebben die kunnen helpen 
(met klusjes in het huis, geldzaken, computer/telefoon) 
- 47% van de deelnemers geeft aan meer tijd te besteden aan sociale contacten en activiteiten 
- 19% van de deelnemers geeft aan meer contact te hebben met buren en/of buurtgenoten 
- 52% van de deelnemers geeft aan dat digitale vaardigheden zijn verbeterd 

Ouderen in de Wijk biedt de deelnemers het volgende: regelmaat, vertrouwd, neutraal, faciliterend. 
Wekelijks een vaste ochtend per wijk maakt het voor de senioren makkelijk elkaar te treffen en 
contact te onderhouden. 
- Deze regelmaat maakt het voor ons en derden makkelijker om activiteiten te organiseren. 
- Senioren komen graag naar de bibliotheek (de drempel naar een buurthuis is hoger). 
- Een vaste gastvrouw, een vaste plek, een vast moment: vertrouwd. 
- Bibliotheek heeft de faciliteiten om een verscheidenheid aan activiteiten te organiseren. 
- Ook derden komen graag naar de bieb met hun activiteit (Rabobank, Oud Geleerd Jong Gedaan, 
Nieuwe donorwet, etc). 
Vooruitblik Ouderen in de Wijk 2020 
- Focus op kwaliteit: niet alleen op aantallen. 
- Programmering aansluiten op de behoefte (digitale vaardigheden, informatie over financiële en 
gezondheidsonderwerpen, rouwverwerking, geluk, derde levensfase). 
- OidW naar meer wijken (Hoograven, Kanaleneiland, Overvecht, Zuilen, De Meern, de Neude). 
- Voorbereiden borging van project in organisatie. 
 
Literatuur, Cultuur en Maatschappelijke thema’s 
Onze ambitie om een inspirerende ontmoetingsplaats op het gebied van Literatuur, Cultuur en 
Maatschappij te zijn, hebben we gerealiseerd door eigen programma’s en programma’s in 
samenwerking met Utrechtse burgers te maken. Wij willen graag aansluiten bij vragen en 
behoeften van de Utrechtse burgers. Deze vragen en behoeften halen we op door veel in gesprek 
te gaan met organisaties en burgers uit de stad. Na de activiteiten spreken we met 
samenwerkende partijen en bezoekers om opbrengst van de activiteiten te evalueren en ideeën 
voor vervolgactiviteiten op te halen.  
Het fundament voor onze programmering: De Nationale Voorleesdagen, Kinderboekenweek, 
Boekenweek en Nederland Leest hebben we grootst gevierd. Bij deze events hebben we naast een 
laagdrempelige gratis programma in de bibliotheken waarbij iedereen welkom is ook een betaald 
verdiepingsprogramma georganiseerd. Deze grote programma’s hebben we dit jaar ook voor het 
eerst en met groot succes in Bibliotheek in Leidsche Rijn Centrum georganiseerd.  
 
Omdat wij vinden dat ouders niet vroeg genoeg kunnen beginnen met voorlezen hebben wij een 
eigen babyprogramma ontwikkeld om ouders en hun baby van boeken te laten genieten. In 2019 
zijn er drie babyboekenfestivals gehouden in de Centrale bibliotheek en in Leidsche Rijn Centrum.  
Ouders met kinderen van 3 maanden tot 1.5 jaar hebben op deze ochtenden kennisgemaakt met 
de mooiste babyboekjes die uitgezocht waren door Hakim van Sesamstraat en de Utrechtse 
schrijfster Anna Woltz. Deze festivals zijn bezocht door 350 baby’s en hun ouders.  
 
Naast de grote evenementen hebben we tal van kleinere activiteiten, aansluitend bij de agenda van 
de stad en het land op het gebied van Literatuur, Cultuur en Maatschappij georganiseerd. Er is 
onder andere aandacht besteed aan Internationale Vrouwendag, de Maand van de Geschiedenis, de 
Kookboekenweek , de verjaardag van Annie M. G. Schmidt en Nijntje, de 50ste verjaardag van 
Rupsje Nooitgenoeg en, uiteraard, Sinterklaas en Kerstfeest.  
Dit jaar hebben we voor het eerst in alle vakanties in verschillende bibliotheken een programma 
georganiseerd. Rond een thema konden kinderen genieten van mooie boeken, films, 
theatervoorstellingen en daarna aan de slag in ons zelfgebouwde atelier of laboratorium Ook 
hebben we in de zomervakantie een Doe-Boek gemaakt dat alle kinderen van Utrecht gratis op 
konden halen. 
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Ook de terugkerende activiteiten met samenwerkingspartners hebben we in 2019 uitgevoerd. Elke 
maand hebben we in samenwerking met de HKU een vrijdagmiddagconcert waarbij studenten een 
concert geven georganiseerd. In samenwerking met Tools for Taal was er elke maand een 
schrijfcafé voor volwassenen en we zijn gestart om samen met ‘t Hoogt on Tour maandelijks een 
film te vertonen in de Centrale Bibliotheek. Na de film werd er door gemiddeld 50 mensen 
nagepraat met een interessante gast. Sinds de zomer hebben we samen met de Utrechtse 
Muziekschool  de cursussen Muziek op Schoot aangeboden die altijd bij Het UCK werden gehouden 
aan. 
 
In 2019 hebben we de propositie ‘Programmeren met de Stad samen met de Utrechtse burgers’ 
verder ontwikkeld. Een belangrijk speerpunt voor dit jaar omdat we in 2020 naar de nieuwe 
Bibliotheek op de Neude gaan met (veel) meer ruimte om meer te programmeren en dat willen we 
graag laten doen door en met inwoners van de stad.  
 
De programma’s, zoals Tegenlicht, die we in voorgaande jaren goed neergezet hebben zijn in 2019 
gecontinueerd. Het Utrechtse Keti Kotifestival is ook een vast onderdeel van onze 
jaarprogrammering geworden.  
 
Nieuw in 2019 was ons wekelijks programma Zomaar op Zaterdag. Hiermee bieden we een open 
podium in de Centrale Bibliotheek of de Bibliotheek Leidsche Rijn Centrum voor stadbewoners die 
iets willen komen delen met andere Utrechters. Dat heeft een keur aan presentaties opgeleverd. 
De ene week beter bezocht dan de andere maar geliefd bij ons publiek vanwege het 
verrassingseffect.  
Het maandelijkse programma Waargebeurd zijn we gestart vanuit het idee dat de stad vol verhalen 
zit die we een plek willen geven door Utrechters de kans te geven om hun verhaal te komen 
vertellen. Vaak zijn we aangesloten bij een thema dat leeft in de stad.  
 
Voor de Sint Maarten viering hebben we de opdracht gegeven aan Schrijver Ruben van Gogh en 
componist Monique Krüs om een speciaal Sint Maarten lied voor ons te schrijven en componeren. 
Het lied ‘We komen eraan’ is met een gelegenheidskoor van 550 mensen uit de stad gezongen 
tijdens de St. Maarten Parade op 9 november.  
 
Wij hebben 2019 gebruikt om veel nieuwe partners uit de stad te spreken en soms ook al om mee 
te gaan samenwerken maar vooral met veel partners verkend wat voor kansen en mogelijkheden 
we zien  voor verdere samenwerking in de Neude. 
 

 
 
 
 
 

 

Zingen St. Maarten lied op de Neude, 9 november 2019 
Foto: Anna van Kooij 
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Bedrijfsvoering 
Organisatieontwikkeling 
 
In 2019 hebben we de ontwikkeling van de organisatie verder vormgegeven. Met als kader het 
Ontwikkelplan uit 2018 zijn de benodigde stappen en doorgevoerd om de opening en exploitatie 
van onze nieuwe vestiging in Leidsche Rijn Centrum tot een succes te maken. Daarnaast hebben 
we in 2019 veel tijd, energie en middelen gestoken in de (vorming van de) organisatie van de 
Bibliotheek Neude. Deze nieuwe huisvesting van de Centrale Bibliotheek behelst niet alleen een 
verhuizing naar een nieuw pand maar leidt ook tot andere en nieuwe werkzaamheden, een andere 
organisatie van werkzaamheden en op vertrouwde en nieuwe manieren invulling geven aan de vijf 
functie volgens uit de WSOB. In werkgroepen, werkoverleggen, stuur- en projectgroep en met 
rondleidingen op de bouwplaats hebben we hier vorm en richting aan gegeven. 
 
In het Ondernemingsplan hebben we de keuze gemaakt om de gehele bibliotheek tot een 
programmerende organisatie te ontwikkelen. Bij de reorganisatie van 2016 is veel accent op de 
activiteitenprogrammering komen te liggen. Dat was nuttig en nodig. Wij moesten immers nieuwe 
rollen op ons nemen, nieuwe activiteiten ontwikkelen en uitvoeren en samenwerkingsrelaties aan 
gaan. Dat vroeg om nieuwe werkwijzen en vaardigheden van onze medewerkers. Nadeel hiervan 
was dat er een onbedoelde tweedeling dreigde met de klassieke uitleenfunctie in de vestigingen. 
Terwijl onze vestigingen juist ook een belangrijke rol spelen in de verbinding met de wijk, het 
programmeren van daar passende activiteiten en de inzet van de collectie daarbij. Doordat de 
'netwerkers' in de vestigingen weer op volle sterkte zijn, hebben we daar in 2019 meer invulling 
aan gegeven.  
 
Personeel 
 
Omvang en samenstelling 

 
De formatie is in 2019 toegenomen met 12,9 fte ten opzichte van 2018.  
Er hadden 158 mensen een dienstverband met de Bibliotheek Utrecht op 31 december 2019. 
Er stonden in totaal 97 vrijwilligers ingeschreven bij de Bibliotheek Utrecht. 82 vrijwilligers worden 
ingezet in de dienstverlening van Bibliotheek aan Huis, 15 vrijwilligers op andere plekken.  
Daarnaast zijn er bijna 150 vrijwilligers in onze vestigingen actief via onze partners. 
Er worden flexmedewerkers en opruimkrachten op flexibele basis ingezet. Totaal aantal uur 
ingezette flexmedewerkers in 2019 was 9.161 uur. Het gemiddeld aantal medewerkers in de 
flexpool lag rond de 25. 
Het aantal opruimkrachten wisselde sterk afgelopen jaar en lag gemiddeld per week tussen de 25 
en 30. Zij hebben tussen de 4 en 8 uur dienst per week. 
 
Er zijn 6 jubilea gevierd in 2019 en er hebben 8 jubileumuitkeringen plaats gevonden. Een 
medewerker was 25 jaar in dienst en vijf medewerkers waren 40 jaar in dienst. Bij twee 
medewerkers bleek er in de administratie bij 2 medewerkers een verkeerde datum ambtsjubileum 
te staan. Met als gevolg dat er voor hen op het moment suprême geen jubileumuitkering was 
gedaan. Die datum is gecorrigeerd en deze mensen hebben alsnog hun jubileumgratificatie gehad 
in 2019. 
 

 Per 31 december 2018 Per 31 december 2019 
Aantal medewerkers 139 158 
Aantal fte 105,8 118,7 
Gemiddelde leeftijd 50,7 49,1 
Verdeling mannen/vrouwen 39 mannen/100 vrouwen 42 mannen/116 vrouwen 
Aantal fulltimers 19 20 
Aantal parttimers 120 138 
Aantal vrijwilligers 88 97 
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Scholing 
In 2019 hebben er diverse soorten scholing plaats gevonden. Naast online scholing via Good Habitz 
is er scholing per team geweest (bijvoorbeeld het team van de Centrale Bibliotheek ter 
voorbereiding op werken in Bibliotheek Neude) en is er scholing vanuit het project Duurzame 
Inzetbaarheid van medewerkers geweest. Voor leidinggevende medewerkers is er een coaching 
traject gestart dat doorloopt in 2020. 
 
Vrijwilligers 
Door omstandigheden in het verleden was het onderwerp vrijwilligers binnen de bibliotheek Utrecht 
verzand tot een complex dossier. De vrijwilligers bij Bibliotheek aan Huis en vrijwilligers bij 
activiteiten verrichtten desondanks hun werkzaamheden. 
Over vrijwilligers in de dienstverlening was verschil van inzicht. Toen de Ondernemingsraad aangaf 
de conclusies van het doorlopen mediationtraject niet te kunnen delen besloot het management dit 
dossier (voorlopig) te sluiten. 
Aan het eind van het jaar werden uit 120 aanmeldingen 70 vrijwilligers gekozen om opgeleid te 
worden tot rondleiders in de nieuwe Bibliotheek Neude. 
 
Verzuim 

 
Er waren meer ziekmeldingen in 2019 ten opzichte van 2018, vooral het aantal kortdurend 
meldingen steeg (172 meldingen < 7dagen in 2019 ten opzichte van 138 in 2018).  
Toch is het totaal verzuimpercentage gedaald van 8,65% naar 5,85%. 
 
 

 2018 2019 
Verzuimpercentage 8,65 5,85 
Aantal ziekmeldingen 194 219 
Kortdurend en middellang verzuim 1,58% 1,64% 
Langdurig verzuim 7,07% 4,21% 
Aantal langdurig zieken 27 23 
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Er waren minder meldingen in 2019 met een duur van tussen de 8 en 42 dagen (24 in 2018 ten 
opzichte van 29 in 2017) en minder meldingen die langer duurden dan 42 dagen (23 in 2019 ten 
opzichte van 27 in 2018). Dit laatste heeft vooral het overall verzuimpercentage doen dalen. En 
daarmee is in 2019 het herstel te zien van de grote afwijking die er in 2018 was. 
Met medewerkers die mogelijkheden hebben voor gedeeltelijke hervatting in eigen of aangepast 
werk worden maatwerkafspraken gemaakt om te re-integreren. 
 
In- en uitdienst 
Er zijn in 2019 34 medewerkers in dienst getreden. Daarvan zijn er in het lopende jaar 5 weer uit 
dienst getreden. In het totaal zijn 14 medewerkers uit dienst getreden. Redenen zijn divers: 
verhuizing, andere baan, pensioen, langdurig ziek, toch geen match.  
 
De groei in het aantal medewerkers wordt deels veroorzaakt door een “inlopen” van vacatures die 
eind 2018 nog open stonden, deels door het gelijktrekken van de openingstijden van de 
vestigingen en deels door de opening van onze nieuwe vestiging LRC. 
 
Organogram 

 
 
Ondernemingsraad 
 
Overleg Ondernemingsraad met bestuurder en RvT 
Er hebben 7 reguliere overlegvergaderingen met de directeur plaatsgevonden. Daarnaast is overleg 
in het kader van art.24 gevoerd. Ook het jaarlijkse overleg met de Raad van Toezicht heeft 
plaatsgevonden en er heeft een overleg raad van toezicht, bestuurder en or plaatsgevonden. 
Besproken zaken zijn: 
- Aard en inhoud van werkoverleggen; 
- Begeleiding van flex-medewerkers; 
- Ontwikkelingsplan 2018 -2021; 
- Bouwtraject en bedrijfsvoering in de Neude; 
- ARBO-zaken; 
- Actualisatie van bedrijfsregelingen; 
- Cameratoezicht in de Neude; 
- Strategisch beleidsplan (2012 – 2024) 
 



 
14 

Samenstelling Ondernemingsraad 31 december 2019 
  

   
Marjan Poort Voorzitter Medewerker Dienstverlening / Expertisemedewerker 

/ Expertisespecialist 
Martijn de Haas Secretaris Medewerker Dienstverlening 
Medine Akdeniz Lid Medewerker Dienstverlening 
Mohammed Bahida Lid Roostermaker/ Medewerker Dienstverlening 
Sandra Dorèl Lid Expertisemedewerker 
Steven van Wulfften Palthe Lid Medewerker Dienstverlening 
Wouda Hendriks Lid Medewerker Dienstverlening 
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Huisvesting 
Huisvesting is volgend op de doelstellingen die we als Bibliotheek willen bereiken. We besteden 
voortdurend aandacht aan de huisvesting (onder andere in een Meerjaren Onderhoudsplanning)  
om de vestigingen aan te passen op onze programmerende rol. In 2019 speelden de volgende 
zaken: 
 
Centrale bibliotheek De Neude 
Het bouwtraject voor de Centrale Bibliotheek op de Neude naderde in 2019 de voltooiing en 
volgens planning zou de (officiële) opening plaats gaan vinden op 13 maart 2020. 
Conform onze verwachting en planning is er in 2019 in toenemende mate arbeidstijd (van vaste 
medewerkers en van ingehuurde specialisten) geïnvesteerd in de uiteindelijke realisatie van 
Bibliotheek Neude. De werkzaamheden bestonden onder andere uit bouwbegeleiding, coördinatie 
van bouw en inrichting, opstarten van samenwerking met de externe horecapartner, 
aanbestedingstrajecten voor inkoop van meubilair, apparatuur en diensten en uitwerken van 
werkprocessen en marketing en communicatiestrategieën. Ook fondsverwerving voor realisatie van 
bijzondere projecten en extra’s was in 2019 een belangrijk aandachtspunt. 
In oktober 2019 werd een gedeelte van het pand aan ons opgeleverd (verdiepingen 1 tot en met 3) 
en werd het reeds gestarte inbouw- en inrichtingsprogramma naar een afronding gebracht. 

 
 
Leidsche Rijn Centrum 
Onze nieuwe vestiging in Leidsche Rijn Centrum werd feestelijk geopend in het voorjaar van 2019. 
Na 18 jaar in een tijdelijke vestiging werd eindelijk de belofte voor de bewoners van Leidsche Rijn 
Centrum ingelost en konden zij gebruik gaan maken van een moderne goed geoutilleerde vestiging 
waar naast het lenen van materialen ruimte is voor programma-activiteiten op de brede 
theatertrap en waar met een laboratorium en een besloten ruimte ook plaats en gelegenheid is 
voor educatieve activiteiten. Leidsche Rijn Centrum of kortweg LRC is onze eerste vestiging met 
een, inpandige, horecavoorziening. Samen met ‘Buurten in de Bieb’ vormen we een gewaardeerde 
combinatie en samen zijn we een waardevolle aanvulling van het winkelgebied Leidsche Rijn 
Centrum. Conform gemeentelijke richtlijnen en conform ons eigen inkoopbeleid is LRC een 
energieneutraal gebouw ingericht met duurzaam meubilair. 
 
Overvecht 
De verbouwing van Overvecht hebben we qua planvorming in gang gezet. Doordat het 
voorbereidingstraject voor Bibliotheek Neude nogal intensief was, is het ons niet gelukt om de 1e 
fase van de verbouwing in de zomer van 2019 te effectueren. De start van het (verbouw-traject 
hebben we doorgeschoven naar 1e helft 2020. Als oplevering van de Neude afgerond wordt, starten 
we met de verbouwing van Overvecht.  
 

Bouwtraject Bibliotheek Neude, 2019 
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Hoograven 
Conform onze planning is het “sleutelvrij maken” van Hoograven in het 1e kwartaal van 2019 
gelukt. Inmiddels wordt er door verschillende groepen in de avonduren (als wij niet open zijn) 
gebruik gemaakt van de ruimte om cursussen te kunnen geven. 
 
Vleuterweide 
We zijn met de gemeente en andere medebewoners van de multifunctionele accommodatie 
Vleuterweide in gesprek over het beheer. In gezamenlijkheid wordt er aan gewerkt om het gebruik 
beter te regelen. Daarnaast zijn wij in overleg met de gemeente over een grondwaterprobleem dat 
schade veroorzaakt heeft aan onze vloeren. Financiële gevolgen en verantwoordelijkheidsvragen 
worden in 2020 uitgewerkt. 
 
Waterwin 
In Waterwin is de gemeente in 2019 gestart met de verbouwing van het complex. De gezamenlijke 
entree van de bibliotheek (met scholen en sportaccommodatie) verdwijnt en voor onze vestiging 
krijgen we een aparte entree. Het gebruik van deze vestiging is teruggelopen door de 
ingebruikname van de vestiging Leidsche Rijn Centrum. Die ligt hemelsbreed niet ver van deze 
vestiging en is, ook voor kinderen, aantrekkelijker.   
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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 2019 opgenomen. 
 
Activa          2019 Passiva        2019 
Materiële vaste activa   4.340.989 Eigen vermogen 2.272.776 
    Voorzieningen    494.258 
Vorderingen   3.565.398 Langlopende schulden 4.416.886 
    
Liquide middelen   7.904.595 Kortlopende schulden 8.627.062 
Totaal vlottende activa 11.469.993     
Totaal Activa 15.810.982 Totaal Passiva 15.810.982 

 
De Bibliotheek Utrecht heeft over 2019 een positief exploitatieresultaat van € 65.354,-. Het 
begrote exploitatieresultaat is € 0. 
 
 
Financiële kengetallen 
  

2019 2018  
Solvabiliteit 14,4% 15,1% 
Eigen vermogen/subsidie inkomsten 16,9% 18,7% 
Liquiditeitsratio   1,33   1,61 

 
De solvabiliteit (eigen vermogen/ totaal vermogen) bedraagt eind 2019 14,4 % en is gedaald ten 
opzichte van 2018 met 0,7%-punt. Deze daling komt door de financiering met vreemd vermogen 
van de investeringen in Neude en Leidsche Rijn Centrum. 
De verhouding eigen vermogen - subsidie inkomsten bedraagt 16,9 % en is in 2019 gedaald met 
1,8%-punt. Deze daling komt doordat de subsidies meer zijn gestegen dan het eigen vermogen. 
De liquiditeitsratio (vlottende activa/ kortlopende schulden) bedraagt 1,33 en is gedaald in 2019 
met 0,28. Deze daling is het gevolg van de daling van de liquide middelen en de stijging van de 
kortlopende schulden. 
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Ambities en streefcijfers 
 Resultaat 2017 Resultaat 2018 Resultaat 2019 

Algemeen (Jaarcijfers)    

Leners (abonnementhouders/ leden) 74.025 73.804  75.552  

Aantal fysieke bezoeken 1.266.585 1.225.070 1.344.918 

Digitaal / bezoekers website (sessies) 885.897 836.900 842.958 
 

Collectie & Informatie    

Aantal uitleningen 2.408.923 2.277.802 2.352.872 

Uitleningen E-books (Via KB) 63.543 71.395 81.473 

Virtueel    

Abonnees Nieuwsbrief (digitaal) 29.197 26.358 25.146 

Abonnees Nieuwsbrief jeugd (digitaal) 21.884 19.684 24.923 

Facebook aantal ‘likes’ 6.374 6.742 8.631 

Volgers Twitter 3.126 3.162 3.255 

Volgers Instagram 1.046 1.464 2.310 

Educatie    

Deelname Peutercentra Spelenderwijs 100% 100% 100% 

Deelname PSZ/KDV 13% 8% 17% 

Deelname scholen primair onderwijs 91% 70% 81% 

Deelname scholen voortgezet onderwijs 63% 59% 82% 

Uitgezette project/wisselcollecties 1.339 1.055 1.324 

Bibliotheekbezoeken 0-4 jarigen 277 172 167 

Bibliotheekbezoeken 4-12 jarigen  493 370 347 

Bibliotheekbezoeken VO  194 146 132 

Ouderbijeenkomsten Spelenderwijs …. 87 82 

  
 

Activiteiten en deelnemers 2019     

Activiteiten 
Resultaat 

activiteiten 
2017 

Resultaat 
deelnemers 

2017 

Resultaat 
activiteiten 

2018 

Resultaat 
deelnemers 

2018 

Resultaat 
activiteiten 

2019 

Resultaat 
deelnemers 

2019 
              
Kennis en Informatie 136 1.117 321 1.986 287 2.684 
Educatie en Ontwikkeling 336 3.500 1.726 20.158 2.529 19.731 
Lezen en Literatuur 1.134 27.561 732 21.507 836 22.205 
Ontmoeting en Debat 239 3.566 185 3.718 226 6.840 
Kunst en Cultuur 75 5.125 124 4.552 203 8.794 
Totaal 1.920 40.869 3.088 51.921 4.081 60.254 
 
 
 
 
 



 
19 

Toelichting op de ambitie en streefcijfers 
• Stijging van het aantal leners is veroorzaakt door de ledenwerfactie rond de opening van 

Leidsche Rijn Centrum; 
• Analyse van stijging van aantal fysieke bezoeken: 

Centrale bibliotheek redelijk stabiel; 
Wijkvestigingen lichte stijging; 
Daling in Vleuterweide en Waterwin: de wijken worden ‘ouder’ en vooral jeugd neemt af; 
Grote stijging in Leidsche Rijn Centrum (ten opzichte van het vroegere Parkwijk) en in Oog in 
Al (al jaren een zeer goed bezochte vestiging); 

• De stijging van de uitleningen is voor het grootste gedeelte toe te schrijven aan de opening 
van Leidsche Rijn Centrum; 

• Deelname peutercentra Spelenderwijs is het laatste jaar dat er een 100% deelname is. Zie bij 
Educatie en ontwikkeling Jeugd 0 – 4 jaar. De organisatie en aanbieders van Voor en 
Vroegschoolse Educatie zijn veranderd en, ondanks de inzet en ambities van de afdeling 
Onderwijs en van ons, er is nog geen goede natuurlijke ingang voor de afname van ons 
aanbod; 

• In het basisonderwijs zien wij veranderingen en een zoeken van scholen. Voor een 
groepsbezoek naar een bibliotheekvestiging komen wordt steeds lastiger voor een school 
(lerarentekort en verantwoordelijkheid voor begeleidende ouders). Wij zien dat terug in de 
afname van het aantal groepsbezoeken en wij zijn dan ook aan het oriënteren op andere 
vormen van dienstverlening aan het basisonderwijs. 

• De stijging van het aantal activiteiten en het aantal deelnemers aan activiteiten is conform ons 
ingezette beleid. Het ontwikkelen van meer activiteiten is vooral ook een opmaat naar een 
grotere en uitgebreidere programmering in zowel Bibliotheek Leidsche Rijn als vanaf maart 
2020 in Bibliotheek Neude.        

            

  



 
20 

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 in 2019 waren: 
 
Financieel 
• Het risico dat er omzetbelasting over subsidies verschuldigd zou zijn door onduidelijk 

geformuleerde subsidieaanvragen en/ of subsidie beschikkingen. Dit risico hebben wij afgedekt 
door instructies voor nieuwe subsidieaanvragen op te stellen en door reeds toegekende 
beschikkingen op dit risico te beoordelen. Ook hebben wij door onze accountant een BTW-scan 
uit laten voeren. De conclusie van deze scan was dat BU de BTW-zaken goed uitvoert. 
Aanbevelingen uit de scan nemen we over; 

• Het niet kunnen voldoen aan terugbetalings- en aflossingsverplichtingen. Door actuele 
periodieke rapportages en prognoses op te stellen die ieder kwartaal in het MT worden 
geagendeerd en besproken hebben we deze risico’s voortduren gemonitord. Begroting en 
‘rolling forecast’ zijn ook ieder kwartaal besproken met onze Raad van Toezicht; 

• Onze inkomsten blijven achter bij de planning in de blauwe wereld als gevolg van latere 
oplevering van de nieuwe grote vestigingen. Wij hebben dit opgelost doordat we voor de 
groene wereld (sociaal domein) meer en gemakkelijker subsidie verwerven dan gepland. 
Daarnaast hebben we voortdurend een strak begrotingsregime om tekorten te voorkomen. 

 
Personeel 
• Het belangrijkste risico op personeelsgebied is de disbalans tussen veranderend 

bibliotheekwerk en het veranderpotentieel van onze medewerkers. Door te investeren in 
scholing en door resultaten op alle niveaus zo SMART mogelijk te formuleren, hebben we dit 
risico zo beperkt mogelijk gehouden. Daarnaast hebben we 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. 

 
Programmerende bibliotheek 
• Er dreigde een risico dat we als organisatie niet op tijd gereed zouden zijn voor de 

programmering van activiteiten in de Neude. Dit hebben we opgelost door extra expertise en 
ondersteuning in te huren zodat er een goede basis is gevormd om de geleidelijke groei van 
programma in het pand te organiseren. 
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Vooruitblik 
 
Na afsluiting van het jaar 2019 was alles erop gericht om de nieuwe bibliotheken in Leidsche Rijn 
Centrum en de Neude resultaatgericht te gaan exploiteren. Het accent ligt hier, meer dan in de 
andere vestigingen, sterk op cultuur. De wijkvestigingen, waar Overvecht nog toe wordt 
aangepast, richten zich meer op de invulling van de maatschappelijke bibliotheek. 
 
Door de ‘lock down’ als gevolg van de Covid 19 crisis is de opening van de Bibliotheek Neude 
afgelast en is het momentum voor positionering van deze bibliotheek en voor de ledenwerving 
verlopen. Hoe dit (negatief) doorwerkt in de exploitatie zal nog blijken. 
De 1,5 meter samenleving stelt hoge eisen aan de creativiteit van medewerkers en beperkt onder 
meer in workshops, debatten, lezingen en andere programma-activiteiten de mogelijkheden.  
Daarnaast is de verwachting dat de economische crisis die zal volgen op de Covid 19 crisis de 
komende 5-7 jaar mogelijk grote impact zal hebben op de financiën waarover de bibliotheek zal 
kunnen beschikken. 
 
Tegelijkertijd vergen de uitdagingen waarvoor de samenleving staat, de duurzaamheidsagenda en 
het structureel lering trekken uit de crisis, een heel actieve rol van bibliotheken. Als platform van 
(betrouwbare) informatie voor iedereen, in het bieden van context en duiding, in de ondersteuning 
van uitwisseling en co-creatie in de samenleving. 
Een aangepast Strategisch Beleidsplan 2021-2024 zal ondanks die paradox een begaanbare route 
moeten schetsen; niet als blauwdruk maar in scenario’s met ruimte voor improvisatie.  
 
 
Begroting 2020 
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Governance 
De Stichting de Bibliotheek Utrecht werkt met het Raad van Toezichtmodel voor professionele 
organisaties. 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 worden door bestuur en Raad van Toezicht periodiek getoetst. De 
Bibliotheek overlegt jaarlijks de Eigen Verklaring Governance Code aan de Gemeente Utrecht.  
Als directeur-bestuurder is aangesteld de heer Ton van Vlimmeren. De directeur vervult 
nevenfuncties als bestuurslid bij de stichting Pica (Beheersstichting Project voor geïntegreerde 
Catalogus Automatisering), voorzitter van het bestuur van NBD|Biblion (Nederlandse Bibliotheek 
Dienst) tot 1 juli 2019 en voorzitter van EBLIDA (European Bureau of Library Information and 
Documentation Associations). De vergoedingen voor deze nevenfuncties komen ten goede aan de 
Bibliotheek Utrecht. De heer Van Vlimmeren is tevens bestuurder van de Stichting Realisatie 
Bibliotheek Neude. Dit betreft een onbezoldigde functie. 
De stichting is gevestigd te Utrecht, St. Jacobstraat 127, 3511 BP 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. 
De organisatie zet zich in voor bevordering van lezen en didactische werkvormen in zo groot 
mogelijk diversiteit, tegengaan van analfabetisme, uitwisseling van maatschappelijke 
gezichtspunten en promotie van het debat, en als ontmoetingsplaats voor de gemeenschap, 
zoals kinderen en ouderen.  

 
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; De bestuurder is hier bewust mee bezig en ook de Raad van 
Toezicht vind dit van groot belang. Zij steunen de Code van harte en dragen de principes 
bewust en voortdurend uit. 

 
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. 
Transparantie staat bij de bibliotheek hoog in het vaandel. Er zijn regelingen voor nevenfuncties 
en nevenwerkzaamheden, voor aanbesteding en inkoop en voor meldingen over integriteit en 
ongewenst gedrag. De organisatie werkt ook met vertrouwenspersoon.  

 
4. Bestuurders en toezichthouders zijn zich bewust van hun eigen rol en de onderlinge verdeling 

van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden en handelen daarnaar. 
Bestuurder en toezichthouders gaan bewust met de bepalingen van de Code om en hebben de 
rolverdeling ook elders in regelingen vastgelegd. Bovendien evalueren bestuurder en 
toezichthouders elkaars rollen tijdens vergaderingen van de Raad van Toezicht en komen die 
ook ter sprake bij de zelfevaluatie van de Raad van Toezicht en de inbreng van de bestuurders 
in dat verband. 
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5. Het bestuur is verantwoordelijk voor de algemene en dagelijkse leiding, het functioneren en de 
resultaten van de organisatie. 
De bestuurder is zich hiervan bewust en handelt er ook naar. De bestuurders verantwoordt zich 
schriftelijk en mondeling aan de Raad van Toezicht. De bestuurder zendt daarbuiten ook 
frequent schriftelijke rapportages aan de Raad van Toezicht en de leden ervan hebben ook 
frequent contact met de bestuurder over deze onderwerpen. 
 

6. Het bestuur gaat zorgvuldig en verantwoord om met de mensen en de middelen van de 
organisatie. 
Het bestuur en de Raad van Toezicht via zijn auditcommissie en contactpersonen voor de OR 
hebben veel oog voor de mensen en middelen van de organisatie. Aangezien de bibliotheek 
grotendeels afhankelijk is van subsidies wordt zeer zorgvuldig met deze middelen. Zo wordt 
frequent gekeken naar de uitgaven en verwachte uitgaven van de organisatie; bijzonder is dat 
het relatief grote en complexe project Neude binnen de begroting is uitgevoerd. Ook met de OR 
en medewerkers is regelmatig contact; het artikel 24-overleg wordt doelgericht en breed 
ingebed.  

 
7. De raad van toezicht voert zijn toezichthoudende, adviserende en werkgeversrol op een 

professionele en onafhankelijke wijze uit. 
De Raad van Toezicht is zich hiervan bewust en reflecteert er regelmatig over in zijn 
vergaderingen en zelfevaluatie. De werkgeversrol wordt onder meer vormgegeven in de 
renumeratiecommissie. De Raad van Toezicht houdt ook nadrukkelijk contact met de OR en 
medewerkers en zorgt ervoor dat hij bij belangrijke evenementen van de organisatie is 
vertegenwoordigd. Ook neemt de Raad van Toezicht deel aan bestuurlijk overleg met de 
gemeente en aan relatiebijeenkomsten met andere financiers en samenwerkingspartners. 

 
8. De raad van toezicht is verantwoordelijk voor zijn samenstelling en waarborgt daarbij 

deskundigheid, diversiteit en onafhankelijkheid. 
De Raad van Toezicht heeft grote diversiteit aan expertises en achtergrond van zijn leden 
waardoor deskundigheid, diversiteit en onafhankelijkheid worden geborgd; 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. 

 
 
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 ondersteunt de bestuurder met 
advies en kan indien nodig ingrijpen. De raad richt zich bij de vervulling van zijn taak op het belang 
van de stichting en weegt daarbij de belangen af van de bij de stichting betrokkenen. De raad van 
toezicht heeft ter ondersteuning van zijn eigen functioneren een remuneratiecommissie en een 
auditcommissie in het leven geroepen. 
 
De raad van toezicht is in 2019 zes keer bij elkaar geweest. Van elke vergadering is een verslag 
gemaakt. De belangrijkste onderwerpen die besproken zijn: 
• Jaarrekening en jaarverslag 2018; 
• Begroting en jaarplan 2020; 
• Tussentijdse resultaatverslagen; 
• Afronding nieuwbouw Leidsche Rijn Centrum; 
• Bouwtraject Bibliotheek Neude; 
• Voorbereiding in gebruik name en exploitatie Bibliotheek Neude; 
• (Afronding van) opdracht tot Mediationtraject bestuurder / OR; 
• Programmering en stand van zaken verdienmodel Bibliotheek Utrecht; 
• Samenwerkingsovereenkomsten met stakeholders; 
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• Voortgang project Ouderen in de Wijk; 
• Wijzigingen in de Code Cultural Governance; 
• Stand van zaken (mogelijkheden tot) inzet van vrijwilligers; 
• Overleg met de ondernemingsraad; 
• Verslag van remuneratiecommissie en terugkoppeling van de vergaderingen van de 

auditcommissie; 
• Voortgang binnen de Stichting Realisatie Bibliotheek Utrecht; 
• Periodiek overleg met de wethouder; 
• Klantonderonderzoeken uitgevoerd door (in opdracht van) afdeling marketing en Communicatie; 
• Opstart en voorbereiding werving en selectie directeur/ bestuurder. 
 
Op 14 maart 2019 heeft een zelfevaluatie van het functioneren van de raad van toezicht 
plaatsgevonden volgens de Code Cultural Governance, en is deze voorzien van aandachts- en 
actiepunten. Vastgesteld is dat er genoeg aandacht is geweest voor de realisatie van de 
doelstellingen, de strategie, risicobeheersing en financieel beleid. 
Tevens heeft er op 14 maart een bespreking bestuur en governance van de Bibliotheek Utrecht 
2020 - 2021 plaats gevonden in verband met de aanstaande pensionering van de directeur/ 
bestuurder en het aflopen van de zittingstermijn van de voorzitter in 2020. 
 
Verloop 2019 
Dhr. Kaldewaij is per 1-1-2020, volgens rooster, afgetreden. In het najaar is de werving voor zijn 
opvolging gestart en deze is in januari 2020 afgerond. 
 
Rooster van Aftreden 
 

Naam Intrede Uittrede/herbenoeming Op voordracht van: 

Dhr. Laurent van den Nouwland 14 november 2012 14 november 2020  
Mevr. Daniëlle Arets 1 januari 2018 1 januari 2022   
Dhr. Jelle Kaldewaij 14 november 2012 1 januari 2020   
Dhr. Diederick Slijkerman 1 januari 2019 1 januari 2023  
Dhr. Bob Vermaak 15 april 2013 15 april 2021 Ondernemingsraad 

Dhr. Frank Verleg 14 oktober 2013 14 oktober 2021   
 
Functies en nevenfuncties 
 

Naam Functie Nevenfuncties 

Laurent van den 
Nouwland  

Hoofd Coöperatief Klantbelang, 
Rabobank. 

- Lid Raad van Toezicht Stichting Liniebreed 
Ondernemen 

- Lid Raad van Advies Hogiaf 
Daniëlle Arets Assoc. Lector Strategische 

Creativiteit Design Academy 
Eindhoven 
Zzp-ontwerpend onderzoeker/ 
moderator publieke debatten  
m.i.v. 1 juni 2018 assoc Lector 
Journalistiek & innovatie Fontys 
Tilburg 

- Commissielid BKKC Brabant kenniscentrum 
- Artistieke adviescommissie RAUM, meerjaren 

cultuurprogramma Leidsche 
- Rijn Utrecht (makersplaats, 

onderzoeksprogramma gericht op design & 
technologie & placemaking) 

- Bestuurslid Baltan Laboratories, platform 
design 

Diederick 
Slijkerman 
 
  

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

- 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 
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Jelle Kaldewaij  Directeur Nationaal Regieorgaan 
Onderwijsonderzoek 

- Voorzitter Raad van Toezicht Heemlanden 
College 

Frank Verleg Partner HLB Blömer accountants en 
adviseurs 

- Lid bestuur van HLB Nederland Consultants & 
Accountants B.V. 

- Lid bestuur Stichting Kunstuitleen Utrecht 
Bob Vermaak  Algemeen directeur e-Democracy BV - Eigenaar van B.Vermaak Holding BV 

 
Vergoeding van de leden van de raad van toezicht 
Leden van de raad van toezicht ontvingen op jaarbasis € 1.050,-. De voorzitter ontving over 2019 
een vergoeding van € 1.575,-. De vergoeding wordt om de twee jaar geïndexeerd. 
 

Naam Periode Bezoldiging 

Daniëlle Arets 2019 € 1.050 
Laurent van den Nouwland 2019 € 1.575 
Diederick Slijckerman 2019 € 1.050 
Jelle Kaldewaij 2019 € 1.050 
Bob Vermaak 2019 € 1.050 

Frank Verleg 2019 € 1.050 
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Bijlage 1. Vestigingen en afdelingen 
 
Telefoon:  030 - 286 1800 
Postadres:  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 - 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 
 

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 – 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 
 

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 

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 
 

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 
 

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 
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Deel 2. Jaarrekening 2019 
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1. Balans per 31 december 2019 

 (na resultaatbestemming) 

 

 

 

 

 

  

€ € € €
Vaste activa
Materiële vaste activa (1)
Gebouwen en terreinen 1.118.137    1.169.944    
Verhuurdersbelang 2.422.752    144.808       
Inventaris 490.675       456.279       
Automatisering 309.425       243.529       

Totaal vaste activa 4.340.989      2.014.560      

Vlottende activa

Vorderingen
Debiteuren (2) 128.374       70.121         
Belastingen (3) 566.098       401.678       
Overige vorderingen (4) 2.438.331    2.737.312    
Overlopende activa (5) 432.595       374.565       

3.565.398      3.583.676      

Liquide middelen (6) 7.904.595      9.007.391      

Totaal vlottende activa 11.469.993    12.591.067    

Totaal activa 15.810.982 14.605.627 

31-12-2019 31-12-2018
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€ € € €

Eigen vermogen
Algemene reserve (7) -              986.016       
Continuiteïtsreserve (8) 1.037.109    -              
Egalisatiereserve (9) 1.235.667    1.221.406    

2.272.776      2.207.422      

Voorzieningen (10) 494.258         578.639         

Langlopende schulden (11) 4.416.886      3.978.828      

Kortlopende schulden
Aflossingsverplichtingen
 langlopende schulden (12) 199.705       133.500       
Crediteuren (13) 669.589       1.141.403    
Belastingen en premies
 sociale verzekeringen (14) 330.940       303.843       
Overlopende passiva (15) 7.426.828    6.261.992    

8.627.062      7.840.738      

Totaal passiva 15.810.982 14.605.627 

31-12-2019 31-12-2018
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2. Staat van baten en lasten 2019 

 

 

 
  

Rekening Begroting Rekening
2019 2019 2018

€ € €

Baten
Subsidies (16) 13.412.297  13.351.871  11.804.792  
Gebruikersinkomsten (17) 1.408.046    1.502.900    1.415.226    
Dienstverlening (18) 542.948       478.684       450.039       
Diverse baten (19) 72.346         80.000         26.018         

Totaal baten 15.435.637  15.413.455  13.696.075  

Lasten
Personeel (20) 7.829.985    7.870.674    6.815.271    
Afschrijvingen (21) 367.894       476.663       361.689       
Promotie, bestuur en advies (22) 551.314       367.713       247.064       
Huisvesting (23) 3.494.470    3.870.179    3.169.375    
Collectie en media (24) 1.331.334    1.336.242    1.334.626    
Automatisering (25) 604.145       552.500       565.437       
Kantoor (26) 353.616       280.500       266.127       
Transport (27) 30.043         22.450         28.082         
Overige lasten (28) 708.455       536.824       357.221       

Totaal lasten 15.271.256  15.313.744  13.144.892  

Resultaat uit bedrijfsvoering 164.381       99.711         551.183       

Financiële baten (29) 799              -              555              
Financiële lasten (30) -99.826       -99.711       -106.509     

Resultaat voor resultaatverdeling 65.354         -              445.229       

Resultaatverdeling
Mutatie algemene reserve -              -              82.966         
Dotatie continuïteitsreserve 51.093         -              -              
Onttrekking egalisatiereserve -300.328     -              -130.245     
Dotatie egalisatiereserve 314.589       -              492.508       

65.354         -              445.229       
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3. Kasstroomoverzicht 2019 
 

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. 

 

 

 

  

€ € € €

Kasstroom uit operationele activiteiten

Resultaat uit bedrijfsvoering 164.381       551.183       

Aanpassing voor:
- afschrijvingen 418.082       403.177       
- mutatie voorzieningen -84.381       126.072       
- aflossingsverplichting langlopende schulden -66.205       -              

Veranderingen in vlottende middelen:
- vorderingen 18.278         805.121       
- kortlopende schulden  (incl aflossingsverplichting) 786.324       29.258         

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 1.236.479     1.914.811    
Rentelasten -99.027         -105.954     

1.137.452   1.808.857 

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen in materiële vaste activa -2.744.511  -190.610     
Desinvesteringen in materiële vaste activa -              -              

-2.744.511 -190.610   

Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Aflossing leningen -262.488     -262.488     
Opname lening 766.751       1.750.000    

504.263      1.487.512 

Mutatie geldmiddelen -1.102.796 3.105.759 

2019 2018
Liquiditeit € €
Liquide middelen 31 december 7.904.595     9.007.391    
Liquide middelen 1 januari 9.007.391     5.901.632    
Toe- of afname liquide middelen -1.102.796 3.105.759 

2019 2018
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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 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 2018 zijn, waar nodig, gerubriceerd teneinde 
vergelijkbaarheid met 2019 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 2019 wordt definitief vastgesteld nadat de 
jaarrekening is overlegd. Deze subsidie is vooruitlopend op de definitieve vaststelling geheel als 
bate verwerkt. 
 
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. 
Overige 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. 
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Gebouwen Lineair 20 jaar 

Verhuurdersbelang Annuïteit 10 jaar 

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. 
 
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 voorzieningen worden 
gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen 
per balansdatum af te wikkelen. De 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. 
 
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. 
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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. 
 
 

5. Toelichting op de balans per 31 december 2019 
 

Activa 
 
Vaste activa 

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

 
 
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). Beide panden zijn verzekerd voor een waarde van € 2.810.000. De 
verzekerde waarde van bedrijfsuitrustingen (o.a. de collectie) en goederen is € 20.760.195. 
 
De investeringen inzake de directe kosten voor de Bibliotheek Neude, bedroegen in 2019 
€ 3.667.072. Tegenover deze investeringen staan investeringssubsidies van de Gemeente Utrecht 
van € 1.842.204 (subsidienummers 4137029 en 6844161) die conform de grondslagen direct in 
mindering worden gebracht op de verkrijgingsprijs. Voor de vestiging Leidsch Rijn Centrum is in 
2019 € 0,9 miljoen geïnvesteerd.  
 
In 2019 is € 30.000 geïnvesteerd in de vestiging Hoograven. Dit betrof het sleutelvrij maken van 
deze vestiging. Tegenover deze investering staat een investeringssubsidie van de Gemeente 
Utrecht (subsidienummer 4832811) die conform de grondslagen direct in mindering wordt gebracht 
op de verkrijgingsprijs. 
 

Gebouwen 
en terreinen

Verhuurders- 
belang Inventaris Automatisering Totaal

€ € € € €

Aanschaffingswaarde 1.480.787 994.363 5.255.446 3.434.785 11.165.381
Cumulatieve afschrijvingen en waarde-
 verminderingen -310.843 -849.555 -4.799.167 -3.191.256 -9.150.821

Boekwaarde per 1 januari 2019 1.169.944 144.808 456.279 243.529 2.014.560

Investeringen -              3.794.001 609.540 213.174 4.616.715
Investeringssubsidie Neude -              -1.428.796 -395.610 -17.798 -1.842.204
Investeringssubsidie Hoograven -              -30.000 -                -                   -30.000
Desinvesteringen -              -              -151.303 -                   -151.303
Correctie afschrijving desinvesteringen -              -              151.303 -                   151.303
Afschrijvingen -51.807 -57.261 -179.534 -129.480 -418.082

-51.807 2.277.944 34.396 65.896 2.326.429

Aanschafwaarde per 31 december 2018 1.480.787 3.329.568 5.318.073 3.630.161 13.758.589
Cumulatieve afschrijving -362.650 -906.816 -4.827.398 -3.320.736 -9.417.600

Boekwaarde per 31 december 2018 1.118.137 2.422.752 490.675 309.425 4.340.989
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Vlottende activa 

Vorderingen 

Debiteuren (2) 

 

De debiteuren bestaan uit een vordering op BISC van € 76.410 en verder voornamelijk uit 
vorderingen op scholen. 
 
Belastingen (3) 

 

De vordering betreft de nog te ontvangen omzetbelasting over het 4e kwartaal 2019. De vordering 
is hoger dan de vordering per 31-12-2018 vanwege de hoge investeringskosten in Neude in het 4e 
kwartaal van 2019. 
 
Overige vorderingen (4) 

 

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 2022 en kent een jaarlijkse 
betaling van ca. € 900.000. De totale subsidie over de looptijd van het project is € 4.408.740. Op 
31-12-2019 is daarvan € 2.641.907 ontvangen. 
 
De exploitatiesubsidie Neude 4e kwartaal 2019 betreft de extra exploitatiesubsidie die door de 
gemeente Utrecht wordt verstrekt in verband met de oplevering van de Neude in het 4e kwartaal 2019. 
 

De vordering op het Nationaal Agentschap Erasmus+ betreft het internationale project Coliblite. Dit 
project loopt tot en met 2020 en kent een jaarlijkse betaling van ca. € 142.000. 
 
De vooruitbetaalde kosten Kunst, Erfgoed en Visuals betreffen kosten die zijn gemaakt met 
betrekking tot in 2020 te ontvangen sponsorinkomsten. 
 

31-12-2019 31-12-2018
€ €

Debiteuren 129.446        74.782          
Voorziening voor oninbaarheid -1.072           -4.661           

Totaal debiteuren 128.374      70.121        

31-12-2019 31-12-2018
€ €

Omzetbelasting 566.098        401.678        

Totaal belastingen 566.098      401.678      

31-12-2019 31-12-2018
€ €

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 1.766.833     2.365.454     
Gemeente Utrecht exploitatiesubsidie Neude 4e 
kwartaal 2019 362.500        -                
Nationaal Agentschap Erasmus+ 141.913        255.443        
Stichting Realisatie Bibliotheek op de Neude inzake  
Kunst, Erfgoed en Visuals 100.349        4.500            
Koninklijke Bibliotheek 66.736          -                
Stichting Mira Media -                45.438          
Zabawas -                40.000          
Vooruitbetaalde kosten Setup subsidie Pica -                17.000          
Gemeentebibliotheek Den Haag -                7.445            
Openbare Bibliotheek Amsterdam -                1.207            
Fietsplan -                825               

Totaal overige vorderingen 2.438.331   2.737.312   
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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) 

 
 
De vooruitbetaalde bedragen betreffen grotendeels de in december 2019 betaalde huurkosten van 
diverse panden voor januari 2020 of het eerste kwartaal 2020. Verder bestaat deze post uit 
vooruitbetaalde onderhoudscontracten voor 2020.  
 
De nog te ontvangen bedragen betreffen onder andere te ontvangen boetegelden, een vordering 
inzake provinciaal collectioneren, de U-pasopbrengsten van december 2019 en een vordering op 
ASR Levensverzekering NV inzake energiekosten van de Neude. 
 
 
Liquide middelen (6) 

 

 

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 ASR Levensverzekering NV.  

  

31-12-2019 31-12-2018
€ €

Vooruitbetaalde bedragen 366.458        333.342        
Nog te ontvangen bedragen 65.406          40.668          
Rente 460               555               
Overige overlopende activa 271               -                

Totaal overlopende activa 432.595      374.565      

31-12-2019 31-12-2018
€ €

Rabobank 7.909.366     9.000.535     
Gelden onderweg -4.771           6.856            

Totaal liquide middelen 7.904.595   9.007.391   
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Passiva 
 
Eigen Vermogen 

 

Algemene reserve (7) 

 
 
Ten laste van de algemene (vrije) reserves is in 2019 een continuïteitsreserve gevormd.  
 
Continuïteitsreserve (8) 

 
 
De continuïteitsreserve is een bestemmingsreserve die is gevormd vanuit de vrije algemene 
reserve. In 2019 is een risicoanalyse uitgevoerd waarbij is berekend dat de Bibliotheek Utrecht een 
buffer nodig heeft voor financiële tegenvallers in geval van calamiteiten van circa € 2,8 miljoen. 
Het betreft korte termijn risico’s, waarvan de gevolgen circa twee jaar moeten kunnen worden 
opgevangen. Daarom is besloten om de volledige algemene reserve hiervoor bestemmen alsmede 
het positieve resultaat over 2019 van € 65.354. 
 
Egalisatiereserve (9) 

 
 
Het percentage van het resultaat dat aan de egalisatiereserve 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). 
 

31-12-2019 31-12-2018
€ €

Stand per 1 januari 986.016            903.050        
Uit resultaatbestemming -                    82.966          
Dotatie aan continuïteitsreserve -986.016           -               

Saldo algemene reserve per 31 december -                  986.016      

31-12-2019 31-12-2018
€ €

Stand per 1 januari -                    -               
Uit resultaatbestemming 51.093              -               
Dotatie uit algemene reserve 986.016            -               

Saldo continuïteitsreserve per 31 december 1.037.109       -              

De Nieuwe 
Bibliotheek

Vernieuwing 
vestiging 
Overvecht Innovatie Totaal

€ € € €

Stand per 1 januari 876.391      70.015        275.000        1.221.406     
Toevoegingen 314.589      -              -                314.589        
Besteding -300.328     -              -                -300.328       

Saldo egalisatiereserve per 31 december 890.652    70.015      275.000      1.235.667   

31-12-2019 31-12-2018
€ €

Algemene reserves -                986.016        
Continuïteitsreserve 1.037.109     -                
Egalisatiereserve 1.235.667     1.221.406     
Totaal eigen vermogen 2.272.776   2.207.422   
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De Nieuwe Bibliotheek 
 
De egalisatiereserve De Nieuwe bibliotheek is bedoeld voor het in gebruik nemen van, de 
programmering in en communicatie over de nieuwe vestiging Neude. 
 
In 2020 zal deze reserve besteed worden aan het inhuren van een kwartiermaker die 
verantwoordelijk is voor afronding van bouw en inrichting van de nieuwe vestiging Neude. 
Daarnaast zal deze kwartiermaker de organisatie in de Neude gaan aansturen die de 
dienstverlening en programmering in die vestiging gaat verzorgen. 
 
Verder zal deze reserve worden besteed aan het voorbereiden van de openingsactiviteiten van de 
nieuwe vestiging Neude en aan communicatie over de nieuwe vestiging Neude.  
 
Tot slot kan deze reserve worden aangewend aan onvoorziene omstandigheden in de nieuwe 
vestiging Neude. 
 
Vernieuwing vestiging Overvecht 
 
In 2017 is vanuit de resultaatverdeling de nieuwe egalisatiereserve Vernieuwing vestiging 
Overvecht gevormd voor circa € 70.000. Deze egalisatiereserve is bedoeld voor het moderniseren 
en herinrichten van de vestiging Overvecht. De renovatie van de vestiging Overvecht zal in de 
periode juni – september 2020 plaatsvinden. 
 
Innovatie 
 
In 2018 is een egalisatiereserve voor innovatie gevormd ad € 275.000. Deze egalisatiereserve is 
bedoeld voor het testen en uitwerken van initiatieven die nieuwe inkomsten moeten opleveren. 
Verder zal een deel worden besteed aan het verder uitwerken van ideeën van medewerkers over 
het verbeteren van de dienstverlening en zal een deel worden ingezet om initiatieven/ideeën uit de 
stad te verwezenlijken, het “programmeren met de stad”. 
 
Voorzieningen 

Voorzieningen (10) 

 
 

(a) Langdurig zieken: begin 2020 zijn er meer langdurig zieken dan begin 2019. Dit heeft 
geleid tot een verhoging van de voorziening voor langdurig zieken; 
 

(b) Reorganisatie: deze voorziening is in 2015 gevormd om de financiële gevolgen van de 
voorgenomen reorganisatie af te wikkelen zonder dat dit op de lopende begroting effect zal 
hebben. In 2019 zijn de kosten voor de inhuur van opruimkrachten ten laste van deze 
voorziening gebracht. Verder zijn pensioenpremies betaald voor werknemers die als gevolg 
van de reorganisatie een WW-uitkering ontvangen.  
Deze voorziening in per 2020 beëindigd. De reden hiervoor is dat de inzet van 
opruimkrachten structureel is geworden. Er is besloten om niet meer met vrijwilligers in de 
dienstverlening te gaan werken. Ten aanzien van de pensioenpremies, zitten er in 2020 
geen ex-werknemers meer in de WW die recht hebben op deze pensioenpremies; 
 

1-1-2019 Dotatie
Onttrekking/ 

vrijval 31-12-2019
€ € € €

Langdurig zieken (a) 134.356       114.219       85.960        162.615       
Reorganisatie (b) 112.000       -              112.000      -              
Jubilea (c) 66.837         33.636         30.270        70.203         
Sloopkosten Parkwijk (d) 50.000         -              50.000        -              
Groot onderhoud (e) 155.000       155.000       87.219        222.781       
Egalisatie (f) 15.029         -              7.515          7.514           
Ouderen in de Wijk (g) 45.417         -              14.272        31.145         

Saldo voorzieningen per 31 december 578.639     302.855     387.236    494.258     



 
41 

(c) Jubilea: deze voorziening is gevormd voor de uit te betalen jubileumuitkeringen. De in 
2019 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; 
 

(d) Sloopkosten Parkwijk: de vestiging Parkwijk is in 2019 gesloten. De kosten voor sloop zijn 
ten door de gemeente Utrecht betaald. Derhalve is de voorziening vrijgevallen; 
 

(e) Groot onderhoud: in 2018 is een voorziening voor groot onderhoud aan vestigingen 
gevormd. De dotatie ad € 155.000 betreft de gemiddelde jaarlijkse onderhoudskosten van 
alle vestigingen tezamen. In 2020 wordt de vestiging Neude geopend en dan zal er een 
dotatie aan deze voorziening plaatsvinden voor het onderhoud van deze vestiging; 
 

(f) 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; 
 

(g) Ouderen in de Wijk: voor de verantwoorde subsidie over 2018 en voor een kwart van de 
gezamenlijke projectkosten van 2018, is een voorziening van 20% gevormd. De controle 
van de cijfers door SZW in 2018 heeft een correctie opgeleverd. Deze is ten laste van de 
voorziening gebracht. In 2020 zal het declaratiejaar 2018 worden gecontroleerd door de 
Auditdienst van het rijk. Daarom is besloten om deze voorziening te handhaven. De 
verwachting is voor boekjaar 2019 dat de totale declaratie subsidiabel is.  
 

Langlopende schulden (11) 

 

 
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 € 1.068.000. 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 € 331.900. 
 
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 € 1.137.500 Het 
rentepercentage is 1,535%. De Gemeente Utrecht heeft voor deze lening een borgstelling 
afgegeven. 
De aflossing voor 2020 is in december 2019 betaald, waardoor er geen aflossingsverplichting 
komend boekjaar voor deze lening is opgenomen. 
 
 
 

Lening 
Gemeente 

Utrecht
Meerwaarde 

panden

Lening 
Nederlandse 
Waterschaps- 
bank (NWB)

Lening 
Gemeente 

Utrecht LRC Totaal
€ € € €

Stand per 1 januari 1.869.000    580.828      1.662.500   -              4.112.328    
Opname -              -              -              766.751      766.751       
Aflossing -133.500     -              -87.500       -              -221.000     
Vrijval -              -41.488       -              -              -41.488       
Stand per 31 december 1.735.500 539.340    1.575.000 766.751    4.616.591 
Aflossingsverplichting komend boekjaar (12) -133.500     -              -              -66.205       -199.705     

Langlopend deel per 31 december 1.602.000 539.340    1.575.000 700.546    4.416.886 
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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 € 138.764 per jaar, de aflossingsverplichting voor 2020 bedraagt € 66.205 en het 
langlopende deel (langer dan 5 jaar) van de lening bedraagt € 342.047. 
 

Kortlopende schulden 

Crediteuren (13) 

 

 
Belastingen en premies sociale verzekeringen (14) 

 

De te betalen loonheffing en pensioenen betreffen december 2019. 
 
Overlopende passiva (15) 

 

 
 

  

31-12-2019 31-12-2018
€ €

Crediteuren 669.589        1.141.403     

Totaal crediteuren 669.589      1.141.403   

31-12-2019 31-12-2018
€ €

Loonheffing 218.984        206.372        
Pensioenen 111.956        97.471          

Totaal belastingen en premies sociale verzekeringen 330.940      303.843      

31-12-2019 31-12-2018
€ €

Nog te besteden subsidies 5.335.562     5.173.673     
Nog te ontvangen facturen 976.031        59.423          
Vooruitontvangen contributies 547.095        529.445        
Reservering vakantiegeld 233.440        206.125        
Reservering vakantiedagen 181.773        148.742        
Tegoeden op passen leden 72.225          70.310          
Vooruitontvangen bedragen 48.489          50.977          
Te betalen lonen 3.054            6.698            
Borgsommen 12.500          -                
Accountantskosten 10.763          10.250          
Te betalen rente leningen 5.896            6.349            

Totaal overlopende passiva 7.426.828   6.261.992   
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Nog te besteden subsidies 

  1. Project Ouderen in de Wijk (EFMB) 
  Beschikbaar bedrag 2020 bibliotheek Amsterdam € 174.344  
  Beschikbaar bedrag 2020 bibliotheek Den Haag € 174.344 
  Beschikbaar bedrag 2020 bibliotheek Rotterdam € 174.344 
  Beschikbaar bedrag 2020 bibliotheek Utrecht € 174.344 
  Beschikbaar bedrag 2020 centrale activiteiten € 213.715 
  Nog te besteden vanaf 2021 € 594.650 
      TOTAAL   € 1.505.741 
  2. Subsidie Gemeente Utrecht voor Project de Bibliotheek Neude  € 2.612.339 
  3  Gemeente Utrecht voor aanpassingen wijkvestigingen  € 525.000 
  4. Project Coliblite van Erasmus+ (Nuffic)   €  158.497 
  5. Donatie VSB Fonds t.b.v. de Bibliotheek Neude   € 150.000 
  6. Donatie Elise Mathilde Fonds t.b.v. de Bibliotheek Neude  € 150.000 
  7. Digitale inclusie (Koninklijke Bibliotheek)   € 56.471 
  8. SDG’s (Social Development Goals) in bibliotheken (PICA)  €  55.000 
  9. Subsidie OCW project Tel mee met Taal   € 28.036 
 10. Uitbreiding DigiTaalhuis   € 25.250 
 11. Donatie ASN Bank t.b.v. de Bibliotheek Neude   €           25.000 
 12. Belastingdienst (Koninklijke Bibliotheek)   € 20.854 
 13. Fonds Cultuurparticipatie MeeMaakPodia   € 17.124 
 14. Donatie Rabobank voor Digitaalhuis Zuilen   € 6.250 
  

Totaal nog te besteden  subsidies   € 5.335.562 
 
Ad 1. 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 2022. 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 2. Project de Bibliotheek Neude 
In 2019 is € 1.842.204 aan investeringen in de Bibliotheek Neude besteed. 
 
Ad 3. Aanpassingen wijkvestigingen 
Dit betreft een subsidie van de gemeente Utrecht voor aanpassingen aan de vestigingen Overvecht 
en Lunetten. Daarnaast is er een bedrag beschikbaar voor de exploitatiekosten van de nieuwe 
vestiging Neude in de periode dat deze vestiging wordt ingericht. Verder bestaat dit bedrag uit een 
risicovoorziening voor aanbestedingen.  
 
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-NL01-KA201-035271) 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. 
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Nog te ontvangen facturen 
De post nog te ontvangen facturen betreft onder andere de aan de gemeente Utrecht te betalen 
huur-, service- en energiekosten van Leidsche Rijn Centrum van 1 februari t/m 31 december 2019 
(€ 325.077) en de aan ASR Levensverzekering NV te betalen huur- en servicekosten van Neude 
van 21 november t/m  
31 december 2019 (€ 134.828). Verder is nog voor € 415.223 aan facturen te ontvangen van de 
projectpartners over 2018 en 2019 inzake Ouderen in de Wijk voor de voorlopige afrekening.  
 
Vooruitontvangen contributies 
De vooruit ontvangen contributies betreffen de per balansdatum door leden betaalde contributies 
die betrekking hebben op 2020. 
 
Tegoeden op passen leden 
De tegoeden op passen leden betreffen schulden aan de leden die gelden op hun ledenpas hebben 
gestort en dit ultimo 2019 niet geheel gebruikt hebben.  
 
Vooruitontvangen bedragen 
De vooruit ontvangen bedragen betreffen ontvangsten in 2019 van scholen voor het lenen van 
collectie en uitvoeren van programma’s in 2020. 
 
Borgsommen 
Het bedrag onder de post borgsommen, betreft de door Buurten in de Bieb BV betaalde borgsom 
voor huur van horecaruimte in de 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 ASR Levensverzekering NV. 
 
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. 

Nieuwbouw 
De aangegane verplichtingen per jaareinde voor de nieuwbouw van de vestiging Neude bedragen 
€ 4.765.616. 
 
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. De jaarlijkse verplichting bedraagt € 262.000.  
 
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. € 240.000 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 2018 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. € 40.000. 
 
Personeelsadministratie 
De Bibliotheek Utrecht heeft de personeelsfunctie en –administratie uitbesteed aan MATT Talent 
BV. De jaarlijkse verplichting hiervoor loopt tot december 2020 en bedraagt € 99.000 op jaarbasis.  
Het gebruik van de financiële- en personele systemen wordt afgenomen bij MATT Library BV. De 
jaarlijkse verplichting hiervoor loopt tot december 2020 en bedraagt € 65.000 op jaarbasis. 
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.  

Vestiging Straat Verhuurder Jaarlijkse huur Looptijd

Neude Neude ASR Levensverzekeringen NV 1.213.456€          21-11-2039
Centrale Bibliotheek Oudegracht Gemeente Utrecht 202.147€              1-4-2020
Leidsche Rijn Centrum Brusselplein Gemeente Utrecht 306.192€              1-2-2029
Overvecht Gloriantdreef Gemeente Utrecht 235.593€              Onbepaald
Hoograven Smaragdplein Lidl Nederland GMBH 235.313€              31-8-2023
Lunetten Hondsrug Gemeente Utrecht 100.855€              Onbepaald
Kanaleneiland Al-Masoedilaan Gemeente Utrecht 166.055€              3-9-2025
Vleuten Dorpsplein Gemeente Utrecht 39.022€                31-12-2022
De Meern Oranjelaan Gemeente Utrecht 61.945€                Onbepaald
Waterwin Musicallaan Gemeente Utrecht 32.750€                1-10-2024
Vleuterweide Burchtpoort Gemeente Utrecht 264.707€              31-12-2048
Oog in Al E. Meijsterlaan Gemeente Utrecht 92.178€                14-7-2024
Hoofdkantoor St. Jacobsstraat Vastint Netherlands BV 95.385€                30-6-2020

3.045.597€          
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6. Toelichting op de staat van baten en lasten over 2019 

Baten 
 

Subsidies (16) 

 

 
Exploitatiesubsidie 
De exploitatiesubsidie van de Gemeente Utrecht is lager dan begroot omdat voor de nieuwe 
vestiging Leidsche Rijn Centrum elf maanden subsidie is toegekend, terwijl bij de begroting is 
uitgegaan van het hele jaar. De exploitatiesubsidie 2019 is hoger dan 2018 in verband met de 
toegepaste indexatie over 2019, extra basissubsidie vanaf februari voor de vestiging Leidsche Rijn 
Centrum, extra basissubsidie vanaf oktober voor de Neude en de extra toegekende 
exploitatiesubsidie vanuit de groeimiddelen van de stad. 
 
Doelsubsidies 
De subsidie voor Ouderen in de Wijk (EFMB) 2019 is lager dan begroot. Dit komt doordat de 
begroting voor Ouderen in de Wijk in de loop van 2019 naar beneden is bijgesteld en doordat er 
minder declarabele uren zijn gerealiseerd dan begroot. De subsidie voor Ouderen in de Wijk 
‘centrale kosten’ (EFMB) is lager dan begroot doordat op centraal niveau minder is uitgegeven dan 
begroot. 
 
De subsidie VVE (voor- en vroegschoolse educatie) is hoger dan begroot. Bij het opstellen van de 
begroting was de verwachting dat deze subsidie lager zou zijn. 
Verder zijn een aantal subsidie inkomsten voor projecten ontvangen die nog niet bekend waren bij 
het opstellen van de begroting, zoals MeemaakPodium (Fonds Cultuur Participatie) Uitbreiding 
DigiTaalhuis, De Bibliotheek op school van Kunst van Lezen en Coliblite. In 2019 is geen subsidie 
verstrekt voor de voorlees coördinator. Voor de subsidie Digivaardigheid (KB) is minder subsidie 
toegekend dan begroot. 
 

Rekening Begroting Rekening
2019 2019 2018

€ € €

Exploitatiesubsidie Gemeente Utrecht 12.458.055    12.551.787    11.227.200    
Doelsubsidies 954.242         800.084         577.592         

Totaal subsidies 13.412.297 13.351.871 11.804.792 

Doelsubsidies
Rekening Begroting Rekening

2019 2019 2018
€ € €

Ouderen in de wijk (EFMB) 184.596         190.000         135.779         
Ouderen in de wijk centrale kosten (EFMB) 330.112         366.084         91.665           
DigiTaalhuis (Gemeente Utrecht) 100.000         100.000         100.000         
VVE (Gemeente Utrecht) 100.000         80.000           100.000         
MeeMaakPodium (Fonds Cultuur Participatie) 72.876           -                 -                 
Uitbreiding DigiTaalhuis (Gemeente Utrecht) 40.500           -                 -                 
De Bibliotheek op School 40.000           -                 -                 
Boekstart (Gemeente Utrecht) 25.000           20.000           30.000           
Programmeren in/van bibliotheek (PICA) 20.000           -                 -                 
Coliblite (Erasmus+) 17.566           -                 26.349           
Versnelling Overvecht (Taal doet meer) 12.000           15.000           26.800           
Voorleescoördinator (Gemeente Utrecht) -                 12.000           20.000           
Digivaardigheid (KB) 6.951             17.000           17.000           
Verjaardagskalender -                 -                 8.000             
Boekstart (Stichting Lezen) -                 -                 5.000             
Rabobank digitaalhuis -                 -                 3.750             
Overig 4.641             -                 13.249           

Totaal doelsubsidies 954.242       800.084       577.592       
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Gebruikersinkomsten (17) 

 

 
De boetegelden zijn lager dan begroot en lager dan in 2018 doordat er met ingang van 2019 
eerder herinneringen zijn verstuurd aan klanten indien uitleentermijnen overschreden zouden 
worden. 
 

In 2019 hebben geen verkopen van afgeschreven materialen plaatsgevonden. 
 
Dienstverlening (18) 

 

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 te hoog begroot. 
 

Voor het Bibliotheken Informatie en Service Centrum (BISC), voert de Bibliotheek Utrecht het 
functioneel beheer van de catalogus uit. In 2019 is deze service uitgebreid met bibliotheken in o.a. 
Limburg en Brabant. De extra opbrengsten betreffen eenmalige opbrengsten voor inrichting en 
structurele inkomsten voor het uitvoeren van het catalogusbeheer. 
 

Daarnaast ontvangt de Bibliotheek Utrecht een compensatie voor het provinciaal leenverkeer. Dit 
betreft mediadragers van de Bibliotheek Utrecht die door regiobibliotheken in de provincie Utrecht 
geleend worden. De verwachting bij het opstellen van de begroting was dat deze post lager zou 
zijn dan in 2018.  
 

De loonkosten Amadeus Lyceum betreft de doorbelasting van personeelskosten aan het Amadeus 
Lyceum in verband met exclusieve openstelling van de Bibliotheek Vleuterweide voor leerlingen van 
dit lyceum. 
 

Programmering betreft de baten van ticketverkoop. In 2019 was dit hoger dan begroot en hoger 
dan in 2018 doordat er meer tickets zijn verkocht. 
 
 
 
 

Rekening Begroting Rekening
2019 2019 2018

€ € €

Contributie 1.052.361    1.067.400    1.021.301    
U-pas 67.906         72.000         82.452         
Boetegelden 225.658       315.000       260.898       
Internetgebruik 15.705         18.000         16.103         
Verkoop afgeschreven materialen 150              10.000         183              
Interbibliothecair leenverkeer 12.173         18.000         18.460         
Overige gebruikersinkomsten 34.093         2.500           15.829         

Totaal gebruikersinkomsten 1.408.046 1.502.900 1.415.226 

Rekening Begroting Rekening
2019 2019 2018

€ € €

Provinciaal collectioneren 46.594         60.000         61.715         
Dienstverlening aan scholen 69.916         90.000         81.683         
Functioneel beheer catalogus voor BISC 106.661       40.000         48.888         
Compensatie provinciaal leenverkeer BISC 68.172         55.000         68.172         
Verhuur ruimte en werkplekken 104.904       99.684         61.837         
Loonkosten Amadeus Lyceum 42.500         40.000         39.720         
Kopiëren en printen 37.229         37.000         34.644         
Toiletgelden 14.779         15.000         14.072         
Programmering 26.467         18.000         14.276         
Overige dienstverlening 25.726         24.000         25.032         

Totaal dienstverlening 542.948     478.684     450.039     
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Diverse baten (19) 

 
 
De sponsoring betreft bijdragen van Stichting Zabawas (€ 40.000), de Bankgiro Loterij (€ 12.380), 
Fonds voor Cultuurparticipatie (€ 27.965) en Stichting PICA (€ 20.000). 
 
De overige baten betreft eenmalige baten voor o.a. de vergoeding van de gemeente Utrecht voor 
een brandschade in de Centrale Bibliotheek. 
 
 
  

Rekening Begroting Rekening
2019 2019 2018

€ € €

Sponsoring 52.380         80.000         13.464         
Overige baten 19.966         -              12.554         

Totaal diverse baten 72.346       80.000       26.018       
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LASTEN 
 
Personeel (20) 

 

 

De directe loonkosten van eigen personeel zijn lager dan begroot. Dit komt omdat er in de 
begroting was uitgegaan van het starten van diverse nieuwe medewerkers vanaf het begin van het 
jaar. Deze vacatures zijn grotendeels later in het jaar opgevuld. Verder zijn een aantal vacatures 
opgevuld met de inhuur van tijdelijke krachten. De post “uitzendkrachten en ingehuurd personeel” 
is daardoor hoger dan begroot. 
 
De directe loonkosten van eigen personeel zijn hoger dan vorig jaar. Dit komt door een toename 
van het aantal personeelsleden (2019: 115,9 FTE; 2018: 102,6 FTE). 
 
De overige lasten van eigen personeel zijn lager dan begroot. Dit komt omdat er in 2019 geen 
dotatie meer heeft plaatsgevonden aan de reorganisatievoorziening. Deze dotatie was wel begroot 
en in 2018 was deze dotatie wel gedaan. 
Onder de overige lasten vallen verder onder andere de dotatie aan de voorziening langdurig zieken 
(€ 114.219) en de dotatie aan de voorziening voor jubileumuitkeringen (€ 33.637). 
 
De reis- en onkosten waren te laag begroot. De studiekosten waren in 2018 lager dan begroot. In 
2019 heeft er een inhaalslag plaatsgevonden waardoor deze kosten hoger zijn dan begroot en 
hoger zijn dan in 2018.  
 
De kosten van personeel dat niet in loondienst is, zijn aanzienlijk hoger dan begroot. Dit komt 
doordat er meer zelfstandigen zijn ingehuurd, voornamelijk ter vervulling van nieuwe of 
vrijgekomen vacatures. De inhuur van uitzendkrachten in de dienstverlening was vrijwel gelijk aan 
begroot. 
 
De advieskosten van derden waren lager dan begroot, net als vorig jaar.  
 
In de loonkosten is begrepen de loonkosten ten behoeve van het project Ouderen in de Wijk ter 
grootte van € 180.000. 
 
 

Rekening Begroting Rekening
2019 2019 2018

€ € €

Salaris 4.925.494    5.217.566    4.399.292    
Sociale lasten 859.510       912.881       732.383       
Pensioen 744.324       706.987       616.339       

Directe loonkosten eigen personeel 6.529.328 6.837.434 5.748.014 

Reis- en onkosten 79.955         59.937         74.345         
Studie en deskundigheidsbevordering 163.382       137.000       97.895         
Overige lasten personeel 233.912       237.911       211.996       

Overige kosten eigen personeel 477.249     434.848     384.236     

Uitzendkrachten en ingehuurd personeel 793.090       523.392       668.973       
Advies derden 30.318         75.000         14.048         

Kosten personeel niet in loondienst 823.408     598.392     683.021     

Totaal personeel 7.829.985 7.870.674 6.815.271 
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Afschrijvingen (21) 

 

 

De afschrijvingen verhuurdersbelangen en inventaris zijn lager dan begroot omdat over de 
investeringen in Neude nog niet wordt afgeschreven. Deze activa worden namelijk pas in 2020 in 
gebruik genomen. Deze afschrijvingen waren wel begroot. 

De boekwinst verkoop activa betreft de boekwinst bij de verkoop van de bedrijfswagens. 

 

Promotie, publiciteit en bestuur (22) 

 
 
 
De kosten voor promotie en publiciteit waren in 2019 hoger dan begroot door extra uitgaven ten 
laste van de egalisatiereserve De Nieuwe Bibliotheek inzake communicatie Neude en vernieuwing 
website. 

De accountantskosten waren hoger door een niet begrote accountantscontrole ten behoeve van 
een projectsubsidie. 

De overige lasten voor bestuur en organisatie waren hoger dan begroot, door niet begrote uitgaven 
voor een taxatierapport voor alle gebouwen en inboedel, fiscaal advies inzake een steunstichting, 
advies van advocaten over contracten met horeca-partners, de certificering van de bibliotheek en 
een onderzoek naar de efficiency van de dienstverlening.   

 

 

 

 

Rekening Begroting Rekening
2019 2019 2018

€ € €

Gebouwen 51.807         51.789         51.807         
Verhuurdersbelangen 57.261         109.031       30.480         
Inventaris 179.534       193.414       207.063       
Automatisering 129.480       163.913       113.827       

418.082       518.147       403.177       
Vrijval meerwaarde panden -41.488       -41.484       -41.488       
Boekwinst verkoop activa -8.700         -              -              

Totaal afschrijvingen 367.894     476.663     361.689     

Rekening Begroting Rekening
2019 2019 2018

€ € €

Promotie en publiciteit 389.908       280.985       119.523       
Contributie 41.926         40.000         42.256         
Accountant 23.025         18.778         20.500         
Bestuur 22.213         21.000         12.115         
Advieskosten 74.242         6.950           52.670         

Totaal promotie, bestuur en advies 551.314     367.713     247.064     
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Huisvesting (23) 

 
 
De huurkosten zijn lager dan begroot. Dit komt door lagere huurlasten doordat de huur van LRC in 
februari is ingegaan, terwijl dit begroot was voor het hele jaar. Verder zijn de huurkosten Neude 
begroot vanaf 1 oktober, maar is de huur later ingegaan.  
 
De onderhoudskosten worden sinds 2019 ten laste van de voorziening groot onderhoud gebracht. 
Jaarlijks wordt een dotatie aan deze voorziening gedaan, ter grootte van de begrote 
onderhoudskosten per vestiging.  
De onderhoudskosten zijn lager dan begroot. Dit komt door de vrijval van de voorziening voor 
sloopkosten van de vestiging Parkwijk. De sloopkosten van deze vestiging zijn door de gemeente 
Utrecht betaald. Verder is er minder uitgegeven aan kleine inventaris dan begroot.  
 
De energiekosten zijn lager dan begroot. De lagere kosten komen geheel voor rekening van de 
centrale bibliotheek. De energiekosten voor 2019 waren te hoog begroot. Dit komt doordat de 
energiekosten voor 2019 zijn gebaseerd op de eerste maanden van 2018. In die maanden waren 
de maandelijkse kosten (hogere stookkosten in de winter) hoog. 

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. 
Daarnaast is de huur ingegaan op 21 november, terwijl de servicekosten zijn gebudgetteerd vanaf 
1 oktober.  

De beveiligingskosten zijn hoger door het op laten stellen van een, niet begroot, beveiligingsplan 
voor de gehele organisatie. 

 

Collectie en media (24) 

 

 

Rekening Begroting Rekening
2019 2019 2018

€ € €

Huur  2.504.310    2.670.532    2.094.833    
Onderhoud 125.473       190.512       257.305       
Schoonmaak  333.005       309.459       302.678       
Energie en water 248.245       350.000       255.899       
Servicekosten 113.124       163.809       94.009         
Belastingen 80.331         80.696         65.012         
Verzekeringen 21.106         22.000         19.808         
Beveiliging 25.092         18.000         23.897         
Overige lasten huisvesting 43.784         65.172         55.934         

Totaal huisvesting 3.494.470 3.870.179 3.169.375 

Rekening Begroting Rekening
2019 2019 2018

€ € €

Aankoop mediadragers 989.618       982.242       984.522       
Leenrechtvergoedingen 239.422       250.000       245.497       
Aanschafinformatie 61.807         75.000         70.460         
Bewerking mediadragers 12.944         15.000         12.735         
Interbibliothecair leenverkeer 27.543         14.000         21.412         
Overige lasten collectie en media -              -              -              

Totaal collectie en media 1.331.334 1.336.242 1.334.626 
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Automatisering (25)

 

De kosten voor beheer van de systemen zijn hoger dan begroot en hoger dan in 2018. Dit komt 
door, niet begrote, ondersteuning van BISC voor de afdeling ICT in 2019. 

Kantoor (26)

 
 
De kosten voor personeelsadministratie zijn te hoog begroot. 
 
De kosten voor kopieer- en drukwerk zijn hoger dan begroot en hoger dan in 2018 door 
nagekomen printkosten uit 2018 en de afkoopsom van een te laat opgezegd contract met een 
leverancier van printers/ copiers. Verder is er bewust meer aan drukwerk uitgegeven dan begroot 
t.b.v. o.a. de Neude wat ten laste is gegaan van de reserve De Nieuwe Bibliotheek. 
 

De kosten voor kantoorbenodigdheden zijn hoger dan begroot en hoger dan in 2018 doordat er 
meer is ingekocht in 2019. 
 

De incassokosten zijn lager dan begroot en lager dan in 2018 door gedeeltelijke vrijval van de 
voorziening voor oninbaarheid voor debiteuren. 
 
Transport (27)

 
 

De transportlasten waren in 2019 hoger dan begroot, doordat de eigen bedrijfswagens zijn 
verkocht en drie nieuwe bedrijfswagens zijn geleased. In de begroting was hier geen rekening mee 
gehouden. 

Rekening Begroting Rekening
2019 2019 2018

€ € €

Beheer systemen 408.294       352.500       280.038       
Lease 95.508         100.000       96.096         
Licenties  57.329         55.000         95.269         
Onderhoud  17.163         20.000         22.608         
Overige lasten automatisering 25.851         25.000         71.426         

Totaal automatisering 604.145     552.500     565.437     

Rekening Begroting Rekening
2019 2019 2018

€ € €

Personeelsadministratie 144.649       160.800       145.888       
Financiële administratie 20.828         13.200         8.569           
Kopieer- en drukwerk 123.812       50.000         49.934         
Porti- en vrachtkosten 14.073         12.000         13.017         
Telefoonkosten 14.726         12.000         15.988         
Kantoorbenodigdheden 18.089         12.500         14.505         
Bankkosten 17.243         17.500         16.229         
Incassokosten 196              2.500           1.997           

Totaal kantoor 353.616     280.500     266.127     

Rekening Begroting Rekening
2019 2019 2018

€ € €

Vervoermiddelen 9.606           14.450         19.902         
Lease 12.783         -              -              
Transport derden 280              3.500           3.089           
Overige lasten transport 7.374           4.500           5.091           

Totaal transport 30.043       22.450       28.082       
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Overige lasten (28) 

 

 
De kosten voor programmering waren in 2019 hoger dan begroot door niet begrote kosten voor 
meer inzet Mira Media voor het project Coliblite, kosten aankoop apparatuur voor het laboratorium 
(betaald uit donatie van stichting Zabawas) en kosten Meemaakpodium (betaald uit subsidie van 
Fonds voor Cultuur Participatie).   
 
Aan centrale kosten Ouderen in de Wijk is minder uitgegeven dan begroot, wat naar verwachting 
nog gerealiseerd gaat worden de verlening van dit project. 
 

Financiële baten (29) 

 

 
De Bibliotheek Utrecht zet haar tijdelijke overtollige geldmiddelen weg op een direct vrij 
opneembare depositorekening. De rentebate is niet begroot.  
 
Financiële lasten (30) 

 

 
Betreft de rente op de lening van de Gemeente Utrecht en de rente op de lening van de 
Nederlandse Waterschapsbank (NWB).  

Rekening Begroting Rekening
2019 2019 2018

€ € €

Programmering 376.771       170.740       228.686       
Centrale kosten Ouderen in de Wijk 330.112       366.084       91.665         
Dotatie voorziening Stichting Realisatie -              -              25.000         
Verjaardagskalender inhuur Setup -              -              8.000           
Rabobank Digitaalhuis stappenwijzer -              -              3.750           
Overig 1.572           -              120              

Totaal overige lasten 708.455     536.824     357.221     

Rekening Begroting Rekening
2019 2019 2018

€ € €

Ontvangen rente -799            -              -555            

Totaal financiële baten -799           -             -555           

Rekening Begroting Rekening
2019 2019 2018

€ € €

Rente lening Gemeente Utrecht 74.307         74.306         79.647         
Rente lening NWB 25.519         25.405         26.862         

Totaal financiële lasten 99.826       99.711       106.509     
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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 2019 is € 194.000 (2018: 189.000) bij een fulltime 
dienstverband. 
 
Opgave topfunctionaris: 

Naam   A.G.J. van Vlimmeren  
Functie    Directeur/Bestuurder 
Aanvang en einde functievervulling in 2018 en 2019  1/1 - 31/12 
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) 2018 en 2019 1,0 fte 
Dienstbetrekking?    Ja 
 
Bezoldiging        2019       2018
     
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen  € 130.611  €     128.723 
Beloning betaalbaar op termijn   €   24.140  €       22.296 
 

Totale bezoldiging   € 154.752  €     151.019 
 
Bij de beloning betaalbaar op termijn is een bruto vergoeding van € 4.012 (2018: € 3.791) 
opgenomen ten behoeve van pensioencompensatie. 
 
 

7.2 Toelichting WNT toezichthoudende topfunctionarissen 
 
Het toepasselijk WNT-maximum voor de Raad van Toezicht bedraagt € 29.100 (2018: € 28.350) 
voor de voorzitter en € 19.400 (2018: € 18.900) voor de overige leden (bedragen op jaarbasis). De 
totale vergoedingen vallen onder de grens van € 1.700 per persoon aan de leden van de Raad van 
Toezicht en zijn daarom niet toegelicht conform vrijstelling volgens de Uitvoeringsregeling WNT. 
 
Opgave toezichthoudende topfunctionarissen: 
 
Naam Functie              Duur functie  
  (2019)  (2018) 
 
L.M.A.W. van den Nouwland Voorzitter 1/1-31/12  1/1-31/12 
J. Kaldewaij Lid 1/1-31/12  1/1-31/12 
J.M.C. Krol Lid        n.v.t.  1/1-31/12 
B. Vermaak Lid 1/1-31/12  1/1-31/12 
F. Verleg Lid 1/1-31/12  1/1-31/12 
D. Arets Lid 1/1-31/12  1/1-31/12 
D. Slijkerman Lid 1/1-31/12  n.v.t. 
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8. Gebeurtenissen na balansdatum 
In verband met de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus is de Bibliotheek Utrecht 
vanaf 16 maart 2020 gesloten. Op 11 mei 2020 zijn de vestigingen weer (beperkt) opengesteld en 
zijn de uitleenactiviteiten weer opgestart. De overige activiteiten liggen nog wel stil. Op dit moment 
is geen zicht op wanneer de stichting deze weer kan uitvoeren. De directie heeft diverse maatregelen 
getroffen om de uitstroom van gelden te beperken. Het tijdelijk stilleggen van de activiteiten heeft 
naar verwachting geen materieel effect op de subsidie welke de stichting van de gemeente Utrecht 
ontvangt. De aanwezige gelden alsmede de (toekomstige) kasstroom is toereikend om aan de 
betalingsverplichtingen in het komende jaar te voldoen. 
 
 

 

9. Voorstel resultaatverdeling 
Vooruitlopend op het bestuursbesluit wordt voorgesteld het resultaat over 2019 ad € 65.354 
(positief) te bestemmen overeenkomstig de onderstaande verdeling: 
 
Omschrijving mutaties Bedrag 
 
Dotatie continuïteitsreserve  € 51.093 
Onttrekking egalisatiereserve  € -/-300.328 
Dotatie egalisatiereserve  € 314.589 
 
Resultaat 2019  € 65.354 

 

 

10. Vaststelling en goedkeuring jaarrekening  
 

De jaarrekening 2019 is door de directeur/bestuurder vastgesteld op 3 juni 2020. 

 

 

A.G.J. van Vlimmeren 

Directeur/bestuurder 

 

De jaarrekening 2019 is door de Raad van Toezicht goedgekeurd op 3 juni 2020. 

 

 

L.M.A.W. van den Nouwland 

Voorzitter 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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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 2019 

Ons oordeel 

Wij hebben de jaarrekening 2019 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 2019 en van het resultaat over 2019 in overeenstemming met 

de in Nederland geldende Richtlijn voor de jaarverslaggeving 640 

Organisatieszonderwinststreven (RJ 640); 

• voldoet de jaarrekening 2019 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 2019 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 2018. 

De jaarrekening bestaat uit: 

1. de balans per 31 december 2019; 

2. de staat van baten en lasten over 2019; 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, het Controleprotocol Wet normering topinkomens (WNT) 

2019 en het Verantwoordings- en accountantsprotocol Gemeente Utrecht 2018 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). 

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis 

voor ons oordeel. 
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Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd 

In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2019 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 

Organisatieszonder-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. 

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 2018. In dit kader is het bestuur 

verantwoordelijk voor 



59 

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. 

Het toezichthoudend orgaan 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. 

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, het Controleprotocol Wet normering topinkomens (WNT) 2019 en het 

Verantwoordings- en accountantsprotocol Gemeente Utrecht 2018, 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; 
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- 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. 

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, 23 juni 2020 

CROP registeraccountants  

T. van der Meulen MSc RA 



 

 

Bijlage  

12. Subsidieoverzicht Gemeente Utrecht 
 

Dossier-
nummer 

 Omschrijving  Bedrag 
toekenning 

Stand per 
1-1-2019  

Inkomsten 
2019 

Besteding 
2019 

Stand per 
31-12-2019 

5677938 Exploitatiesubsidie 2019 12.042.805 0 12.042.805 12.042.805 0 

6190666 Extra middelen 52.750 0 52.750 52.750 0 

5677868 
Voor- en vroegschoolse 
Educatie 2019 100.000 0 100.000 100.000 0 

5686203 WMO digiTaalhuis 100.000 0 100.000 100.000 0 

5832179 Uitbreiding digiTaalhuis 125.000 0 125.000 99.750 25.250 

5680213 Boekstart 2019 25.000 0 25.000 25.000 0 

4137029 De Bibliotheek Neude 2.153.730 1.260.058 0 1.260.058 0 

6844161 De Bibliotheek Neude 4.306.359 0 4.306.359 591.168 3.715.191 

6190691 De Bibliotheek Neude 500.000 0 500.000 0 500.000 

4832811 Aanpassing filialen 835.000 555.000 0 30.000 525.000 
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