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Voorwoord
In juni 2016 stelde de gemeenteraad de visie op de Bibliotheek van de 21e eeuw vast; het resultaat
van een gezamenlijk traject waarin de Utrechters gevraagd is wat de waarden zijn die de bibliotheek
in de Utrechtse samenleving moet leveren. Daarmee zijn er voor de bibliotheek drie met elkaar
samenhangende invalshoeken ontstaan:
 De maatschappelijke waarden die de Bibliotheek Utrecht in de stad levert aan de burgers;
 De organisatie die nodig is om door het aanbieden van activiteiten en diensten deze waarden te
realiseren;
 Goed in de stad gepositioneerde gebouwen, efficiënt en inspirerend ingericht die nodig zijn om die
dienstverlening te faciliteren.
Dit jaarverslag 2016 van de Bibliotheek Utrecht beschrijft hoe daar in 2016, op basis van het in 2015
opgestelde Ondernemingsplan 2015 – 2020, uitvoering aan is gegeven. Dit binnen de
randvoorwaarden die de gemeente stelt aan de subsidieverlening:
 de bibliotheek is er voor alle inwoners voor Utrecht, en heeft extra aandacht voor burgers met een
achterstand
 de Bibliotheek Utrecht biedt support bij het ‘lezen’en ‘leren lezen’ van de wereld, ook in nieuwe
talen en via nieuwe kanalen
 de Bibliotheek Utrecht faciliteert, als huis voor informeel leren, kenniscreatie door (groepen)
mensen
Daarmee is de bibliotheek voor een drieledige opgave geplaatst:
1. De exploitatie doen plaatsvinden binnen de structurele financiële kaders (afronden
bezuinigingstaakstelling);
2. Alle bestaande dienstverlening overeind houden. (diensten, vestigingen, openstelling);
3. Te vernieuwen naar de Bibliotheek van de 21e eeuw (innovatie, nieuwe diensten).
Om de bijdrage in de Utrechtse samenleving te leveren is een omslag gemaakt naar een
programmerende organisatie en is het dienstverleningspakket getoetst en uitgebreid om de
gevraagde waarden te kunnen leveren. Kijkend naar de cijfers kan geconstateerd worden dat er
sprake is van een stabilisatie in gebruik. De meeste kengetallen komen overeen met wat we de
laatste jaren zagen, al is er sprake van een verschuiving.
Zoals aangekondigd in het Jaarplan 2016 heeft er een reorganisatie plaats gevonden om de
organisatie kwalitatief en kwantitatief aan te passen om slagvaardig invulling te kunnen geven aan
de doelen uit het Ondernemingsplan. Ook is er, voor het eerst in de geschiedenis van de bibliotheek,
gedwongen afscheid genomen van medewerkers; een traject dat moeite heeft gekost en pijn heeft
gedaan. Daarmee was het voor veel medewerkers geen gemakkelijk jaar.
De Bibliotheek Utrecht is er, ondanks een ander tijdpad dan voorzien, in geslaagd de organisatie
zodanig aan te passen dat in een meerjarig perspectief voldaan wordt aan de eis om binnen de
financiële taakstellingen en de kaders van het Bedrijfsplan Verzelfstandiging invulling te geven aan
het Bibliotheekwerk voor de 21e eeuw.
Om de huisvesting meer passend en ondersteunend aan de activiteiten te maken werden plannen
ontwikkeld voor de bibliotheken Overvecht en Zuilen en werd voor Lunetten naar passende
huisvesting gezocht. De voorbereidingen voor de nieuwe bibliotheken Neude en Leidsche Rijn
Centrum liepen door. Aan het eind van het jaar waren de vergunningen verleend en kon de
aanbesteding plaatsvinden. Voor de bibliotheek Neude is een intensief traject uitgevoerd om de
burgers van Utrecht bij de planontwikkeling te betrekken en alvast een voorproefje van de
mogelijkheden in de toekomst te geven.
Daarmee zijn mooie - soms ook moeilijke - stappen naar de Bibliotheek van de 21e eeuw gezet.
Ton van Vlimmeren
Directeur bestuurder
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Deel 1. Bestuursverslag 2016
1. Dienstverlening in een waarden gedreven bibliotheek
Transitie en oriëntatie
Er is een stevige basis gelegd om de ‘bestelling’ door de gemeente namens de inwoners van de stad
vorm te geven met het vaststellen van de visie en de waarden.
Wereldgids 2.0, Huis van inclusie, Huis van beschaving, Plaats waar mensen Kennis maken en
kennismaken, Huis van stedelijke cultuur en Huis van burgerschap zijn de kernwaarden die het
professionele denken en handelen van de medewerkers (moeten gaan) bepalen en waar de
dienstverlening van de Bibliotheek Utrecht aan getoetst moet kunnen worden.
Waardenrealisatie zit in wat de bibliotheek doet en wint aan kracht en dynamiek in hoe en met wie
verbinding wordt aangegaan. Samenwerken met partners is in toenemende mate onderdeel van de
kernactiviteiten van de Bibliotheek geworden. Zo wordt verdubbeling in activiteiten zoveel mogelijk
voorkomen, wordt expertise in de stad benut en wordt samen opgetrokken om de waardenrealisatie
zo succesvol mogelijk te vervullen.
Voor de Bibliotheek Utrecht is in 2016 een transitieperiode begonnen waarin uitvoering wordt geven
aan het Ondernemingsplan en al werkend en lerend steeds nadrukkelijker en steeds verder invulling
wordt gegeven aan de waardencreatie, de benodigde organisatie en samenwerkingsrelaties.
Er is een start gemaakt met het realiseren van een portfolio van passende activiteiten en diensten als
antwoord op vragen en behoeften van de Utrechtse burgers.
De kwalitatieve en kwantitatieve doelen van de eerste ‘jaarsnede’ van het Ondernemingsplan zijn als
uitgangspunt gehanteerd. Doel daarvan is het dienstverleningsaanbod zo goed mogelijk toe te
snijden op de vraag van de burgers in de stad binnen de financiële ruimte en de kaders van het
Bedrijfsplan Verzelfstandiging.
In het Ondernemingsplan wordt uitgegaan van een basis met een generiek programma voor alle
burgers van Utrecht en een specifiek aanbod voor de groepen in de stad die dat nodig hebben.
Daarvoor wordt een duaal model met enerzijds programma’s, gesubsidieerd vanuit de
maatschappelijke opdracht, en anderzijds programma’s, die tenminste kostendekkend zijn, steeds
verder vormgegeven.
De planning was dat 2016 het transitiejaar voor deze ontwikkeling zou zijn. Omdat de reorganisatie
in een ander tijdspad vorm heeft gekregen (zie hoofdstuk 4 bedrijfsvoering), is dit proces in 2016,
minder ver gekomen dan gepland en is er langer uitvoering gegeven aan het dienstverleningsaanbod
zoals in 2015.
Wel zijn in deze ontwikkeling betekenisvolle stappen gezet:
a. Op strategisch niveau:
Het grote aantal activiteiten van de bibliotheek is ondergebracht in drie programmalijnen die zijn
uitgewerkt om te komen tot een beter passend en samenhangend dienstverleningspakket:
 Lezen, Taal & Digitaal voor de jeugd
 Lezen, Taal & Digitaal voor volwassenen
 Literatuur & Cultuur en Ontmoeting & Debat
b. Op tactisch niveau:
Er is gestart met een portfolio analyse van bestaande producten en diensten. Op basis van de
principes in het Ondernemingsplan wordt de totale portefeuille bezien op de bijdrage in de te
leveren maatschappelijke waarden. Daarbij zijn effectiviteit en kosten-efficiency belangrijke
meetpunten. Waar veel activiteiten voor een doelgroep of op een bepaalde functie beschikbaar
zijn zullen de meest effectieve worden behouden en de overige worden afgebouwd. Daarmee
ontstaat ruimte om ‘witte plekken’ in het aanbod invulling te geven. Het ontwikkelen van
aanvullend aanbod loopt door in 2017 waarbij ook het aanbod aan scholen wordt aangepast en
met ingang van september 2017 anders wordt getarifeerd.
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c. Op operationeel niveau werden veel activiteiten uitgevoerd. Enkele belangrijke zijn:
 Het project “Ouderen in de wijk” voor “kwetsbare ouderen” kwam goed op gang;
 Diverse Coderdojo’s (programmeren voor kinderen) onder andere, in de hal van het
voormalige postkantoor en in Vleuterweide, werden uitgevoerd;
 Naar aanleiding van Tegenlicht werden tientallen Meetups geprogrammeerd;
 Als opmaat naar (kostendekkend) programmeren werden diverse activiteiten in de hal van
het voormalige postkantoor vorm gegeven waaronder de debatten over Democratie en de
lezing door Martha Nussbaum.

Dienstverleningsaanbod in 2016
Ter beschikking stellen van Kennis en Informatie
In de Centrale Bibliotheek en twaalf wijkvestigingen is een assortiment aan media gepresenteerd
voor onze klanten en bezoekers. Met behulp van de Retail formule voor bibliotheken worden
collecties verleidelijk en zo vindbaar mogelijk aangeboden. In de Centrale Bibliotheek is ook een
collectie muziek (cd’s en bladmuziek) ondergebracht. Digitaal kunnen e-books en e-muziek door
leden van de Bibliotheek Utrecht geleend worden en muziek is ‘streaming’ in de Centrale Bibliotheek
beschikbaar voor leden en niet-leden.
In alle bibliotheekvestigingen zijn lees-, werk- en studieplekken beschikbaar met toegang tot internet
zowel via pc’s als (in twaalf wijkvestigingen) via Wifi.
Binnen de financiële kaders worden zo ruim mogelijke openingstijden gehanteerd die zoveel mogelijk
afgestemd zijn op de (potentiële) gebruikers.
Lezen, Taal & Digitaal voor de jeugd
Het doel van dit aanbod is om bij kinderen geletterdheid te bevorderen, het (Nederlandse)
taalgebruik te stimuleren en het aanleren en gebruiken van digitale vaardigheden te stimuleren.
Kunnen lezen is een belangrijke voorwaarde om gebruik te kunnen maken van informatiebronnen
zoals boeken en internet. Kunnen lezen biedt kinderen ook de mogelijkheid om later goed
geïnformeerde burgers te worden, die in staat zijn hun democratische rechten uit te oefenen en een
actieve rol te spelen in de samenleving.
Scholen en educatieve instellingen zijn hierbij belangrijke partners voor de Bibliotheek Utrecht. Zo is
in 2016 door Mira Media, Stichting Al Amal, Stichting Vreedzaam en de Bibliotheek Utrecht het
Platform Interculturele Mediaopvoeding opgericht waarin samengewerkt wordt aan een structureel
aanbod voor interculturele mediawijsheid en mediaopvoeding voor scholen, leerkrachten, ouders en
kinderen. Met alle vragen over (interculturele) mediaopvoeding en mediawijsheid kan men terecht bij
het Mediawijsheid Portaal. De Lokale Helpdesk is ondergebracht bij de Bibliotheek Utrecht.
De intensieve samenwerking met het onderwijs is in 2016 verder voortgezet met een educatief
aanbod (voor peutercentra en basisonderwijs tot VO) zowel door bezoeken in een van onze
vestigingen als verschillende mogelijkheden om collecties op school te gebruiken. Met een gericht
aanbod wil de Bibliotheek bijdragen aan de bevordering van de taalontwikkeling en leesplezier van
peuters, bevorderen van het voorlezen in de thuissituatie, ouderparticipatie en -betrokkenheid,
kennisvermeerdering van pedagogisch werkers en een doorgaande lijn tussen voorscholen en
basisscholen.
In 2016 is een aanvang gemaakt met een grondige portfolioanalyse van het aanbod aan het
onderwijs. Naast de reguliere subsidie wordt er vanuit de gemeente met extra subsidie geïnvesteerd
in dienstverlening ten behoeve van het onderwijs. Ook de meer op individuele kinderen gerichte
activiteiten zoals Boekstart, Voorleesexpres en Voorleeswedstrijd zijn in 2016 uitgevoerd en worden
georganiseerd vanuit deze programmalijn.
In deze programmalijn is het doel op het digitale aandachtsgebied het aanleren en gebruiken van
digitale vaardigheden en toepassingen. Activiteiten die binnen dit aandachtsgebied zijn ontwikkeld
en/ of uitgevoerd in 2016 zijn Digilabs, coderdojo’s, Week van de Mediawijsheid en de workshops
digitaal printen (voorjaar ‘16) in een aantal schoolklassen.
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Lezen, Taal & Digitaal voor volwassen
Het doel van dit aanbod is om bij volwassenen geletterdheid te bevorderen, het (Nederlandse)
taalgebruik te stimuleren en het aanleren en gebruiken van digitale vaardigheden.
De focus is primair gericht op de laaggeletterde bewoners van de stad. In deze programmalijn wordt
veel samengewerkt met stedelijke partners en wordt voortgebouwd op waardevolle en succesrijke
samenwerkingsverbanden.
Doe Mee Startpunten
In september 2016 werd “Doe mee” opgericht; de nieuwe naam voor ‘Leven & Leren’. De Doe mee
Startpunten, waarin Taal Doet Meer, DigiWijs en de Bibliotheek Utrecht participeren, richten zich op
de verwerving door burgers van de noodzakelijke basisvaardigheden op het gebied van taal, digitale
vaardigheden en rekenen. Door gelijktijdig de koppeling te maken naar de domeinen gezondheid,
opvoeding, financiën en werk wordt de groep laaggeletterde inwoners van Utrecht toegerust voor de
eisen van de moderne kenniseconomie en van actief burgerschap.
De Doe Mee Startpunten zijn opgenomen in de vier taalhuizen van de Bibliotheek Utrecht. Naast de
taalhuizen kent de Bibliotheek Utrecht ook taalpunten. Voor een overzicht van de indeling en het
bijbehorende aanbod dat is uitgevoerd in 2016 zie het schema hieronder.
Wat

Waar

Aanbod

Taalhuis

Hoograven
Kanaleneiland
Overvecht
Zuilen

Bibliotheekmedewerker aanspreekpunt voor vragen
Taalhuismedewerker
Taalteam
Doe Mee Startpunt
Themabijeenkomsten
Taal- en/of computerles
Grote collectie
Spreekuur voor vrijwilligers (Overvecht)

Taalpunt

Centrale Bibliotheek

Bibliotheekmedewerker is aanspreekpunt voor vragen
Taalspreekuur (wegwijzer)
Spreekuur voor vrijwilligers
Grote collectie gericht op deskundigheidsbevordering
vrijwilligers

Oog in Al
Parkwijk
Vleuterweide

Bibliotheekmedewerker is aanspreekpunt voor vragen
Taalspreekuur (wegwijzer)
Taal- en/of computerles en/of -inloop
Collectie

Tuinwijk
Lunetten

Bibliotheekmedewerker is aanspreekpunt voor vragen
Wegwijzer op aanvraag
Collectie

De Meern
Vleuten

Bibliotheekmedewerker is aanspreekpunt voor vragen
Collectie

Vestiging

De gemeente heeft met aanvullende financiering onder andere subsidie laaggeletterdheid en subsidie
taalcoach extra bijgedragen aan de totstandkoming van een aanbod voor deze specifieke doelgroep
van laaggeletterden en digibeten. Een aanbod dat zich kenmerkt door veel (bijna) individuele
begeleiding waarvoor veel burgers uit Utrecht een stukje van hun vrije tijd ingezet hebben.
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Ouderen in de wijk
Het project “Ouderen in de wijk’ is een project waarmee de bibliotheken in de vier grote steden
kwetsbare ouderen extra ondersteunen. Het betreft ouderen met een laag inkomen, die sociaal
uitgesloten zijn of dreigen te raken en niet over de (informatie)vaardigheden beschikken om dit zelf
te doorbreken. De vier bibliotheken werken in dit project samen met Mira Media en Oefenen.nl,
instellingen die gericht zijn op het vergroten van digitale vaardigheden en digitale inclusie, en met
veel partners in de wijken. De Bibliotheek Utrecht is trekker en penvoerder van het totale project.
Het Utrechtse deel is gericht op Overvecht en Kanaleneiland. Medewerkers van de Bibliotheek Utrecht
fungeren als gastheer/gastvrouw. Een medewerker van Digiwijs wordt voor zestien uur per week
ingezet voor de intake van deelnemers. De eerste groep van honderd deelnemers uit 2016 moet in
de eerste helft van 2017 het begeleidingstraject hebben afgerond.
Digitaal voor volwassenen
Het doel van ‘digitaal volwassen’ is het aanleren en gebruiken van digitale vaardigheden en
kennismaking en duiding van nieuwe technologieën. Het betreft een algemeen aanbod waarvoor
onder andere wordt samengewerkt met Seniorweb voor computerinlopen en Ipad- en
tabletcursussen, Digilab (volwassenen). In 2016 is toekomstige samenwerking met Cisco voor online
leren van ICT- en 21st century skills verkend.
Ontmoeting & Debat en Literatuur & Cultuur
Het doel van dit aanbod is het organiseren van ontmoeting en debat om burgerschap, stedelijke
cultuur en inclusie te bevorderen. Daarnaast is de ambitie in deze programmalijn om de (literaire)
cultuur in de meest brede zin van het woord een onderdeel van de samenleving te laten zijn waarbij
het verhaal centraal staat. Dat wil de Bibliotheek Utrecht doen door het organiseren van
evenementen zoals literaire colleges, meet en greets, concerten, films, debatten, lezingen en
talkshows. Bij deze evenementen wordt verbinding gemaakt met de collectie. De evenementen zullen
vooral in de Centrale Bibliotheek en straks in de nieuwe Bibliotheek Leidsche Rijn Centrum
plaatsvinden.
Met het dienstverleningsaanbod is invulling gegeven aan de wettelijke vastgestelde
bibliotheekfuncties zoals geformuleerd in de wet Stelsel Openbare Bibliotheekvoorzieningen:
Een voor een ieder toegankelijke openbare bibliotheekvoorziening omvat in ieder geval de volgende
functies, die bijdragen aan de persoonlijke ontwikkeling en verbetering van de maatschappelijke
kansen van het algemene publiek:
a)
b)
c)
d)
e)

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
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2. Streefcijfers en ambitie
Resultaat

Beoogd
resultaat
2016

2015

Resultaat
2016

Algemeen

Leners (abonnementhouders/ leden)
Aantal fysieke bezoeken
Digitale bibliotheek/ bezoekers website
Gebruik bieb app

71.133
1.293.937
936.581
80.000

65.000
1.350.000
950.000

72.657
1.313.029
894.289
172.966

2.640.728
35.936

2.750.000
25.000

2.557.193
57.673

Collectie & Informatie

Aantal uitleningen
Uitleningen E-books
Virtueel

Abonnees Nieuwsbrief (digitaal)

30.683

31.230

Abonnees Nieuwsbrief jeugd (digitaal)

14.961

22.531

Volgers op Twitter

2.864

3.044

Facebook aantal ‘likes’

5.549

6.132

Educatie

Deelname Voorscholen
Deelname PSZ/ KDV
Deelname scholen primair onderwijs
Deelname scholen voortgezet onderwijs
Uitgezette project/wisselcollecties
Aantal groepen trainingen oudergroepen van
peutercentra Spelenderwijs
Groepsbezoeken 0-4 jarigen
Aantal groepen 4-12 jarigen

90%
50%
90%
50%
2.246

90%
50%
90%
50%
2.100

100%
42%
85%
66%
2.558

221
538

200
625

140
176
588

Aantal groepen VO

158

150

138

Streven 2016

Taalgroepen in de bieb
Computerinlopen en gerelateerde activiteiten:
aantal deelnemers
Uitgifte Leven en Leren passen
Project Kwetsbare Ouderen; aantal contacten/
deelnemers:
Aantal gasten/ deelnemers Ontmoeting &
Debat en Literatuur & Cultuur

Resultaat
2016

200
500

259
930

400
100

206
101
7.369

Toelichting op de (afwijkingen) tussen streefcijfers en resultaat
 Het aantal leden is licht gestegen. De stijging komt door een groter aantal jeugdleden. Het aantal
volwassen leden is gedaald ten opzichte van 2015. Daarmee zet de licht dalende trend in
volwassen leden door.
 Het aantal bezoekers is gestegen ten opzichte van vorig jaar maar blijft achter bij het beoogde
resultaat. In een aantal wijkvestigingen (vooral de nieuwe(re) vestigingen) is het aantal bezoekers
gestegen.
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In de Centrale Bibliotheek is het bezoekersaantal teruggelopen. De staat van het gebouw en de
uitstraling zijn belangrijke oorzaken voor deze terugloop.
Door toenemend gebruik van de bieb-app is het aantal bezoekers op de website gedaald.
Het aantal groepsbezoeken is licht gedaald. De inspanning ten behoeve van het onderwijs (met
name bij de 0-4 jarigen) is deels met andere activiteiten, zoals ouderbijeenkomsten
Spelenderwijs-instellingen gerealiseerd.
Het aantal deelnemers aan computerinlopen en daaraan gerelateerde activiteiten is veel groter
dan gepland.

3. Bedrijfsvoering
Organisatieontwikkeling en reorganisatie
Eind 2015 werd besloten over de inrichting van de organisatie. Een ingrijpend reorganisatiemodel
moest antwoord geven op de verminderde subsidiestromen vanuit de gemeente en ook de
organisatie zo ‘voorsorteren’ dat zij de transformatie kan maken om het Ondernemingsplan succesvol
uit te voeren. Gedwongen ontslagen konden niet uitgesloten worden. De ‘ondernemende bibliotheek’
vergt een ander samenstel aan competenties en kwaliteiten van medewerkers dan tot nu toe.
Daarnaast vereist het overeind houden van bestaande dienstverlening het inzetten van vrijwilligers in
de basisdienstverlening.
Voor de Ondernemingsraad bleek deze reorganisatie een moeilijk punt. Reden voor de directeur om
de besluitvorming uit te stellen om de Ondernemingsraad meer tijd te geven om tot een besluit te
komen. In februari 2016 liet de Ondernemingsraad weten helaas geen positief advies uit te kunnen
brengen. Daarop werd besloten de reorganisatie alsnog in gang te zetten. De OR heeft besloten om
niet in beroep te gaan bij de Ondernemingskamer en op 29 maart is het reorganisatieproces van
start gegaan.
Inzet van Bibliotheek Utrecht was om voor nieuwe functies zo veel mogelijk de zittende medewerkers
op te leiden en waar nodig nieuwe medewerkers aan te trekken. Daarnaast zou om de
programmering vorm te kunnen geven er meer met partners worden samengewerkt.
Eind 2016 zou dan de balans opgemaakt worden of er een organisatie stond die uitvoering kan geven
aan het Ondernemingsplan. Deze mijlpaal is niet gehaald.
Naast het gecompliceerde besluitvormingstraject met de Ondernemingsraad ontstond er ook een
juridisch geschil met de FNV over de inzet van vrijwilligers in de basisdienstverlening. Weliswaar
werkt het overgrote deel van de Openbare Bibliotheken in Nederland hiermee maar voor Utrecht
werd dit aangevochten. De rechter bepaalde dat de Bibliotheek Utrecht haar reorganisatie volgens
plan uit kon voeren. Het inzetten van vrijwilligers op werkzaamheden die tot voor kort door betaalde
krachten werden uitgevoerd, werd echter niet toegestaan. De rechter baseerde zijn oordeel op het in
tijd samenvallen van ontslagen met de komst van de vrijwilligers en achtte het ontbreken van een
causale relatie tussen die twee minder van belang.
Door dit alles is de reorganisatie pas -na een lange periode van onzekerheid voor de medewerkersper 1 september 2016 geëffectueerd. Daarbij zijn medewerkers geplaatst op grond van de nieuwe
functiebeschrijvingen. Aanvullend worden scholieren ingezet in de basisdienstverlening voor het
uitvoeren van opruim- en collectieverwerkingswerkzaamheden waarvoor eerder vrijwilligers gedacht
waren.
Door de Auditcommissie van de Raad van Toezicht werd in 2015 aan de directeur in overweging
gegeven om de financiële dienstverlening via MATT te beëindigen. Naast kritiek op continuïteit en
kwaliteit van deze dienstverlening was een belangrijk argument “het in huis hebben van de
controller”. Werken als ondernemende organisatie en de herhuisvesting en exploitatie van de
(vernieuwde) bibliotheken vereisen korte en directe lijnen in financiële bewaking en sturing en een
‘financiële’ sparringpartner voor directeur en managementteam binnen de eigen organisatie. Per 1
januari 2017 is na voorbereiding in het laatste kwartaal van 2016, de financiële dienstverlening
overgegaan naar de Bibliotheek Utrecht. Per november is daartoe een financieel administratief
medewerker en per december een controller benoemd.
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Personeel
Omvang en -samenstelling
Aantal medewerkers
Aantal fte
Gemiddelde leeftijd
Verdeling mannen/vrouwen
Aantal fulltimers
Aantal parttimers

Per 1 januari 2016
144
107,9
50,5
42 mannen / 102 vrouwen
19
125

Per 31 december 2016
138
104,2
50,7
43 mannen/95 vrouwen
20
128

De formatie is in 2016 afgenomen met 3,7 fte (133,7 uur) ten opzichte van 2015.
In totaal werken er op 31 december 2016 138 medewerkers bij de Bibliotheek Utrecht.
Op 31 december 2016 staan 74 vrijwilligers ingeschreven voor de dienstverlening van Bibliotheek aan
Huis. Daarnaast werken circa 150 vrijwilligers van partners en bibliotheek samen aan activiteiten.
Verzuim
Het verzuimpercentage was in 2016 4,8%. Ten opzichte van 2015 is dat een stijging van 0,5%.
In de categorieën kortdurend verzuim (< 7 dagen) en middellang verzuim (8 tot en met 42 dagen)
is het totaal aantal meldingen gedaald. De gemiddelde afwezigheid van zieke medewerkers was wel
hoger. Dit werd veroorzaakt door langdurig verzuim (> 43 dagen) dat 17 medewerkers betrof (deels
ontstaan in 2015 en een periode doorlopend in 2016 en deels ontstaan in 2016).
Sociaal Plan en bedrijfsregelingen
Ook de laatste regeling uit het Sociaal Plan bij de verzelfstandiging, de toeslag voor onregelmatige
diensten is nu afgebouwd. Per 1 januari 2017 geldt de regeling voor toeslagen uit de cao
Bibliotheken.
Reorganisatie
In voorjaar en zomer 2016 is de reorganisatie doorgevoerd. De uitvoering is conform het Sociaal Plan
uit de cao Openbare Bibliotheken geschied. De belangrijkste gegevens:
 In de aanloop naar een reorganisatie hebben 10 medewerkers besloten om met een regeling te
vertrekken bij de BU.
 12 functies zijn komen te vervallen en er zijn 15 nieuwe functies beschreven.
 Een kwart van de functies bleef voor 50% of meer ongewijzigd waardoor de medewerkers op deze
functies als ‘functievolgers’ direct zijn geplaatst.
 Ruim 100 medewerkers hebben, voorafgaand aan het invullen van hun belangstellingsregistratie
een online assessment gedaan.
 Met 105 medewerkers zijn gesprekken gevoerd in de belangstellingsregistratie. Deze gesprekken
zijn gevoerd door een plaatsingscommissie onder leiding van een voorzitter van buiten de BU en
een lid, eveneens van buiten de BU, namens de OR.
 97 medewerkers zijn geplaatst op een functie in de nieuwe organisatie, in verband met langdurige
ziekte hebben 2 medewerkers een voorlopige plaatsing en 6 medewerkers zijn niet geplaatst.
 6 medewerkers hebben een bezwaar ingediend tegen hun plaatsing. Deze bezwaren zijn
behandeld door een bezwarencommissie die bemenst was met leden van buiten de BU.
 Met 3 niet geplaatste medewerkers is een vaststellingsovereenkomst gesloten en met 3
medewerkers loopt de ontslagprocedure door tot in 2017.
 Na de plaatsing was er nog voor 6 functies formatieruimte vacant; het merendeel bij de afdeling
Ontwikkeling & Ondersteuning.
 Voor 4 functies zijn in het laatste kwartaal van 2016 nieuwe medewerkers aangenomen.
 Per 1 september 2016 is de nieuwe organisatie gestart.
 Door de directeur werd eind 2016 het initiatief genomen voor overleg met de FNV en de
Ondernemingsraad over de inzet van vrijwilligers bij activiteiten.
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Vacatures
Naast de vacatureruimte die is ontstaan door- en tijdens de reorganisatie waren er ook reguliere
vacatures vanwege het vertrek van een manager, het beëindigen van de inhuur van financiële
dienstverlening (Controller en Medewerker Financiën) en de pensionering van de medewerker Repro
en DTP.
Scholing
Kansen bieden aan zittende medewerkers om zich te ontwikkelen en hun inzetbaarheid op peil te
houden is een belangrijk uitgangspunt voor de Bibliotheek Utrecht dat ook in de reorganisatie
doorgewerkt heeft. Het intensieve scholingsbeleid is ook in 2016 voortgezet om medewerkers toe te
rusten om mee te kunnen bewegen met de veranderende functie-eisen. Omdat reorganisatie voor
medewerkers een ingrijpende gebeurtenis is, is er zowel voorafgaand aan- als na de start van de
nieuwe organisatie aandacht besteed aan onderwerpen zoals motivatie, afscheid nemen en
veranderen.
Organigram
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Overleg Ondernemingsraad met bestuurder en RvT
Er hebben 10 reguliere overlegvergaderingen met de directeur plaatsgevonden. Ook het jaarlijkse
overleg met de Raad van Toezicht heeft in 2016 plaats gevonden. De OR liet zich op een aantal
terreinen, met name in verband met de reorganisatie en de inzet van vrijwilligers in de
dienstverlening, extern ondersteunen en had overleg met onder andere de vakbonden vanwege de
reorganisatie en de voorgenomen inzet van vrijwilligers.
Besproken zaken:
 Reorganisatie
 Evaluatie van het scholingsprogramma
 Vrijwilligers (verschillende malen, de verschillende soorten vrijwilligers)
 Regeling feest- en gedenkdagen 2016
 Stand van zaken Neude
 Werktijdenregeling
 Verlofregeling
 (klachten over) Schoonmaak
Samenstelling Ondernemingsraad op 31 december 2016
Marjan Poort

Voorzitter

Medewerker Bibliotheek

Martijn de Haas
Medine Akdeniz

Secretaris
Lid

Medewerker Bibliotheek
Medewerker Bibliotheek

Mohamed Bahida
Fred van den Berkhof

Lid
Lid

Medewerker Bibliotheek
Medewerker Civiele Dienst

Steven van Wulfften Palthe

Lid

Medewerker Bibliotheek

Interne Communicatie
In 2016 was er uitgebreide communicatie met het personeel door middel van personeelsbijeenkomsten, inloopspreekuren en/of algemene personeelsvergaderingen rond het
Reorganisatieplan en het starten van de reorganisatie en in het najaar het opstarten van de nieuwe
organisatie. Naast deze besprekingen zijn er ook binnen een aantal teams sessies met een externe
trainer/ adviseur geweest. Reorganisatie en het gedwongen afscheid van collega’s heeft veel impact
en er is getracht daar zo goed mogelijk aandacht aan te besteden.
Naar aanleiding van het ‘lekken’ over de reorganisatie naar pers en politiek vanuit de organisatie en
de onvrede daarover onder medewerkers namen Ondernemingsraad en directie samen het initiatief
tot dialoog bijeenkomsten over de gedeelde waarden in de organisatie en de samenwerking en
omgang met elkaar. Deze bijeenkomsten zijn door de medewerkers bijzonder gewaardeerd, al kon de
imagoschade in de buitenwereld daardoor niet meer gerepareerd worden.

Distributie en huisvesting
De Bibliotheek Utrecht beschikt met dertien vestigingen waarlangs de distributie van de
dienstverlening verloopt over een dicht netwerk van bibliotheekvoorzieningen.
Utrecht heeft, volgens een landelijk onderzoek uit 2015, met 1,4 km de kortste afstand tot een
bibliotheekvestiging. De Bibliotheek Utrecht koestert de wijkvestigingen die nodig zijn om in de
wijken dicht bij de burgers activiteiten, cursussen en andere dienstverlening aan te bieden. Met
zeven grote vestigingen die goed gespreid over de stad liggen kan in belangrijke mate in de
programmering worden voorzien. De zes tussenliggende kleinere vestigingen zijn vooral geschikt als
uitleenbibliotheek en, in beperkte mate, kleinschalige activiteiten voor mensen die om fysieke of
psychologische redenen een beperkte actieradius hebben.
De keerzijde van fijnmazige spreiding van vestigingen is dat er relatief veel budget besteed wordt
aan huisvesting. Daarom is er in 2016 opdracht verstrekt aan een vastgoedmakelaar om te
onderzoeken of er alternatieve huisvesting voor bibliotheekvestigingen mogelijk zou zijn. Dat heeft er
toe geleid dat er voor Bibliotheek Lunetten kleinschaligere en goedkopere huisvesting werd
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gevonden. Wijkbewoners van Lunetten en de gemeente Utrecht hechten groot belang aan de
vestiging van de Bibliotheek in de Musketon. Reden waarom er eind 2016, naar aanleiding van de
aanvraag tot bestemmingswijziging om goedkopere huisvesting te kunnen realiseren, alsnog door de
gemeente overleg met de Bibliotheek Utrecht is gestart over aanpassen van ruimte en voorwaarden
voor de Bibliotheek in de Musketon.
Om als Bibliotheek te kunnen ondernemen is een geschikte huisvesting noodzakelijk.
De grote (nieuwbouw)projecten in Leidsche Rijn Centrum en op de Neude, hebben de nodige tijd en
aandacht gevergd; gestaag is en wordt er gewerkt aan de invulling van de ontwerpen.
Vanwege de transitie naar de Bibliotheek van de 21e eeuw, waarbij onder andere op grote schaal
met derden wordt samengewerkt, zet de Bibliotheek Utrecht in op het “sleutelvrij” maken van
bibliotheekvestigingen. Met behulp van een keycard kunnen bijvoorbeeld groepen taalcursisten
toegang tot bibliotheekpanden krijgen buiten openingsuren en zonder aanwezigheid van/ toezicht
door bibliotheekmedewerkers. Door middel van de keycard starten pc’s en printer op, gaan lichten
aan en wordt inbraakbeveiliging uitgeschakeld.
De vestigingen Overvecht en Kanaleneiland beschikken al over deze technologie. Voor de overige
vestigingen is onderzocht hoe zij daar op kunnen worden aangepast en hoe in verschillende
vestigingen de mogelijkheden voor (cursus)groepen kunnen worden verbeterd.
Neude
De voorbereiding voor de huisvesting van de Centrale Bibliotheek in het voormalige postkantoor aan
de Neude is in 2016 voortgezet. Hiervoor is door de gemeente voor het jaar 2016 uit het
gereserveerde investeringsbudget een projectsubsidie van € 640.000 beschikbaar gesteld. De
volgende acties en activiteiten hebben in 2016 plaats gevonden:
 Het werven van sponsoren en fondsen; met als resultaat een toegezegd bedrag van € 540.000
eind 2016;
 Ondersteuning door extern bouwmanagement; meer dan gepland vanwege de complexiteit van
het project
 De interieurarchitect heeft in 2016 een groot deel van het ontwerp opgeleverd, te weten het
Voorlopig Ontwerp, het Definitief Ontwerp en een groot deel van het Bestek / Technisch Ontwerp.
Een deel van de werkzaamheden die in 2017 waren gepland werden in 2016 reeds geleverd. Als
gevolg van de complexiteit van de opdracht, de demarcatie tussen eigenaar en huurder en het
monumentale karakter van het gebouw was de Bibliotheek Utrecht genoodzaakt om de
interieurarchitect extra opdrachten te geven.
 De adviseur constructies heeft de constructietekeningen en de installatieadviseur de tekeningen op
concept- bestekniveau gebracht.
 De horeca-adviseur heeft een marktonderzoek uitgevoerd, de wensen van de Bibliotheek
geïnventariseerd en op basis daarvan een profiel voor de horeca geschreven, alsmede een
voorlopig ontwerp voor de horeca in de Bibliotheek Neude opgeleverd.
 Voor het akoestisch advies is een opzet gemaakt voor de basis akoestische maatregelen in de
Bibliotheek Neude. Voor aanvullende maatregelen in de hal op dit gebied is een apart advies
gemaakt.
 Het ICT advies was gericht op het formuleren van een technische programma voor een nieuwe
boekensorteerder en intern transport systeem. Het overig ICT advies is verwerkt door de
installatieadviseur.
 Het advies voor signing/bewegwijzering is gecontracteerd aan het einde 2016, de werkzaamheden
zijn aangevangen in 2017; in 2016 zijn hiervoor nog geen kosten gemaakt.
 De voorziene kosten projectadministratie zijn door de eigen organisatie ingevuld.
 Ontwikkeling van programmering met als doelen de inwoners van de stad kennis laten maken met
de programmering van de Bibliotheek Utrecht, ervaring opdoen met en leren samenwerken met
verschillende samenwerkingspartners en onderzoeken van mogelijkheden om deelnemers mee te
laten betalen aan onderdelen van de programmering. Daartoe zijn er van september tot en met
december vijf, aansprekende grote, activiteiten georganiseerd in het voormalig postkantoor aan
de Neude.
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Leidsche Rijn Centrum
Ook aan voorbereiding van de bouw van de bibliotheekvestiging Leidsche Rijn Centrum is in 2016
veel aandacht besteed. Het casco van het definitief ontwerp is goedgekeurd door de BU. Door de BU
is gevraagd of de architect van het gebouw, het architectenbureau Rapp+Rapp, ook de “afbouw
interieur” voor het bibliotheekgedeelte wilde realiseren. Het vlekkenplan voor de inrichting en de
technische uitwerking van de inrichting zijn voltooid. Volgens planning zal medio 2018 de 1.750 m2
grote bibliotheek Leidsche Rijn Centrum geopend worden.
Externe ondersteuning
De Bibliotheek Utrecht besteedde een aantal financiële en personeelsfuncties uit aan MATT, voorheen
Shared Library Services, en voor ICT-diensten en beheer bibliotheekautomatisering Bibliotheek
Service Centre Utrecht (BISC). De financiële diensten worden per 1 januari 2017 door de Bibliotheek
Utrecht met eigen medewerkers uitgevoerd.
Voor specifieke adviezen en begeleiding liet de Bibliotheek Utrecht zich o.a. ondersteunen door
Berenschot, Kirkman Company en Maar!bouwmanagement.
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4. FINANCIËN
Stichting de Bibliotheek Utrecht

Realisatie 2016

Begroting 2016

€

€

Opbrengsten
Gebruikersinkomsten

1.374.932

1.203.000

422.894
466.181

225.510
354.500

11.965.409

11.025.093

14.229.416

12.808.103

315.365

180.165

Huisvesting

3.089.100

3.080.442

Personeel
Afschrijvingen

7.263.708
357.150

6.461.573
398.763

418.063

434.022

40.798

26.312

Automatisering
Collectie & Media

701.039
1.296.551

653.651
1.390.706

Specifieke kosten

162.997

72.864

10.564

-

13.655.335

12.698.498

Specifieke dienstverlening
Diverse baten
Subsidies
Totaal opbrengsten
Exploitatiekosten
Bestuur en organisatie

Administratie
Transport

Overige kosten
Totaal exploitatiekosten
Kapitaallasten
Financiële baten

8.148

-

Financiële lasten

-90.326

-109.605

Totaal kapitaallasten

-82.178

-106.605

Resultaat

491.903

0

Subsidieverantwoording
Naast de reguliere subsidie van de Gemeente Utrecht van € 10.818.950 ontving de BU in 2016 de
volgende project- en doelsubsidies:
 Boekstart
€
30.144
 Europe Direct
€
50.000
 Het kasteel dat verdween
€
12.500
 Taalhuis 2016
€
41.500
 Versterking aanbod Leven & Leren
€
98.500
 VVE activiteiten
€
85.000
 Nationale verjaardagskalender
€
16.000
 Voorlees coördinator
€
8.000
 Project Kwetsbare Ouderen
€
155.689
 Subsidie realisatie Neude
€
639.911
 Overig
€
9.215
Totaal
€
11.965.409
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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 2016 opgenomen.
Activa
Materiele vaste activa
Vorderingen
Liquide middelen
Totaal vlottende activa

2016
2.493.594
4.192.315
6.445.670
10.637.985

Passiva
Eigen vermogen
Voorzieningen
Langlopende schulden
Kortlopende schulden

2016
1.340.831
474.756
2.666.304
8.649.688

Totaal Activa
13.131.579
Totaal Passiva
13.131.579
De Bibliotheek Utrecht heeft over 2016 een positief exploitatieresultaat van € 491.903,-. Het begrote
exploitatieresultaat is € 0.

Financiële kengetallen
2015 2016
Solvabiliteit
13%
10,0%
Eigen vermogen/subsidie inkomsten
7,4% 11,2%
Liquiditeitsratio
1,92
1,23
De solvabiliteit (eigen vermogen/ totaal vermogen) bedraagt eind 2016 11 % en is gedaald ten
opzichte van 2015. De verhouding eigen vermogen - subsidie inkomsten bedraagt 11,8 % en is in
2016 gestegen (vanwege het positieve resultaat 2016).
De liquiditeitsratio (vlottende activa/ kortlopende schulden) bedraagt 1,23 en is gedaald in 2016.

Gift
Bibliotheek Utrecht ontving in 2016 een tweetal giften voor in totaal € 175.000,- die specifiek
bestemd zijn voor de inrichting van de bibliotheek aan de Neude.

Risicoanalyse
De belangrijkste risico’s die de Bibliotheek Utrecht liep waren:
a) (Mogelijke) Daling van het aantal (betalende) leden en teruglopende inkomsten;
b) De aannames in het Bedrijfsplan Verzelfstandiging worden door de werkelijkheid achterhaald
waardoor financiën niet meer sluiten;
c) Medewerkers van de Bibliotheek Utrecht blijken onvoldoende opleidbaar voor nieuwe taken en
functies waardoor productie of kwaliteit achter blijft;
d) Investeringen die nodig zijn voor innovatie kunnen niet gedaan worden waardoor deze achter
blijft;
e) De kostenreductie op verschillende onderdelen wordt niet gehaald;
f) Het blijkt onmogelijk om voldoende vrijwilligers te vinden voor de geplande taken;
g) De geraamde extra inkomsten uit tarieven en extra subsidies worden niet gehaald.
De Bibliotheek Utrecht heeft om deze risico’s te bestrijden de dienstverlening aangescherpt en de
reorganisatie uitgevoerd. Daarmee lijken op dit moment geen verdere maatregelen nodig voor het
terug dringen of opheffen van de risico’s.
Het risico van een tekort aan vrijwilligers heeft zich voor gedaan; zij het als gevolg van een
gerechtelijk vonnis en niet vanwege gebrek aan aanmeldingen. Hiervoor zijn vooralsnog betaalde
opruimhulpen ingezet.
Voor het risicobeheer is een overzicht van alle risico’s opgesteld en is geanalyseerd wat de kans is
dat zij zich voordoen en wat de mogelijke impact is. Vervolgens is geïnventariseerd hoe de
Bibliotheek zal reageren op deze risico’s indien deze zich daadwerkelijk voordoen. Deze aanpak wordt
half jaarlijks geactualiseerd en is ook van toepassing op de bovenstaande risico’s.
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5. Vooruitblik 2017
Na de reorganisatie in 2016 zal in 2017 het accent liggen op de transitie van de bibliotheek. Het
dienstverleningspakket en de organisatie zijn nog niet af. Veel aandacht zal uitgaan naar het creëren
van een resultaatgerichte organisatie die veel presteert voor de middelen die ze ontvangt. In 2017
zullen de laatste vacatures die nog open staan worden vervuld en kan de organisatie op volle sterkte
aan de slag.
Mede in relatie tot de toekomstige programmering in het voormalig postkantoor op de Neude en
Leidsche Rijn Centrum zullen er afspraken gemaakt worden met partners over
samenwerkingsactiviteiten, programmering en de formele vastlegging van die samenwerking.
Ook het opschonen van de activiteitenportfolio zal worden voortgezet: welke activiteiten zijn het
effectiefst, welke het efficiëntst, waar zitten witte plekken, hoe kunnen deze worden vervuld.
In 2017 zal in elk geval de huisvesting in Zuilen worden aangepast. Met de Wijkraad Noord West
wordt samengewerkt om bij wijkbewoners op te halen welke activiteiten en functies zij in hun
wijkbibliotheek belangrijk vinden.

6. Beheer en bestuur
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 regels zijn
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) en voorzitter van het bestuur van NBD|Biblion (Nederlandse Bibliotheek
Dienst). De vergoedingen voor deze nevenfuncties komen ten goede aan de Bibliotheek Utrecht. De
heer Van Vlimmeren is tevens bestuurder van de Stichting Realisatie de 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 jaarverslag en de jaarrekening worden, via de website, openbaar gemaakt. In de combinatie
voldoet dit verslag daarmee aan de richtlijn voor jaarverslaglegging (RJ 640).

Verslag van de Raad van Toezicht
De raad van toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de directie en op
de algemene gang van zaken in de stichting. De raad van toezicht staat de directie met advies
terzijde en kan indien nodig ingrijpen. De raad van toezicht 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.

16

De raad van toezicht is in 2016 5 keer bij elkaar geweest. Van elke vergadering is een verslag
gemaakt. De belangrijkste onderwerpen die zijn besproken zijn:
 Goedkeuring Jaarrekening en jaarverslag 2015;
 Tussentijdse resultaten;
 De Begroting 2017;
 Het Jaarplan 2017;
 Inrichting financiële functie;
 Herhuisvesting Centrale Bibliotheek en andere huisvestingsissues;
 De reorganisatie en daarmee samenhangende issues;
 Het vrijwilligersbeleid;
 Overleg met de ondernemingsraad;
 Verslag van de auditcommissie;
 Keuze nieuwe accountant;
 Verslag van de remuneratiecommissie;
 Verslag periodiek overleg met de wethouder;
 Oprichting Stichting Realisatie de Bibliotheek Utrecht;
 Samenwerkingsverbanden met andere organisaties;
 De stand van zaken met betrekking tot de Kunstuitleen.
In april 2016 heeft een zelfevaluatie van het functioneren van de raad van toezicht plaatsgevonden.
Vastgesteld is dat de raad van toezicht naar tevredenheid functioneert. Er hebben zich geen
wijzigingen voorgedaan in de samenstelling van de raad.
De Stichting Bibliotheek Utrecht heeft in 2016 haar maatschappelijke functie goed uitgeoefend.
Gang van zaken in 2016
Op 23 januari 2016 is in het oude postkantoor op het Neude, de toekomstige nieuwe plek voor de
centrale bibliotheek, een open dag gehouden voor iedereen die geïnteresseerd was. De opkomst was
met 3.000 bezoekers overweldigend. De keuze voor deze nieuwe huisvesting voor de centrale
bibliotheek is goed gevallen in de stad, hetgeen de grote belangstelling heeft bevestigd. Ook binnen
de bibliotheek is men erg blij, dat de plannen definitief zijn goedgekeurd. In 2016 zijn de plannen
voor de nieuwe locatie door de bibliotheek verder uitgewerkt. De eigenaar van het pand heeft zich
ingespannen om aan alle randvoorwaarden invulling te geven om te kunnen starten met de
verbouwing. Denk daarbij aan ook het regelen van vergunningen en benodigde
bestemmingswijzigingen. Dit heeft meer tijd gevergd dan was ingeschat. Of het uiteindelijk nog gaat
lukken om eind 2018 te nieuwe bibliotheek op te leveren, is onzeker.
De bibliotheek heeft een voor de toekomst van de bibliotheek belangrijke transitie door te maken
naar een ondernemende en innovatieve bibliotheek in Utrecht, met een dekkend netwerk van sterke
wijkvestigingen rondom een nieuwe en moderne centrale bibliotheek op de Neude. Om deze
modernisering te kunnen realiseren, is in 2016 gewerkt aan een nieuwe organisatie, in lijn met het
ondernemingsplan 2016-2019. De nieuwe organisatie kent veel nieuwe rollen en functies, om naast
de sociaal maatschappelijke rol van de bibliotheek ook invulling te kunnen geven aan ondernemen in
het maatschappelijke domein. De reorganisatie is op 1 september 2016 afgerond.
In 2016 heeft de bibliotheek wederom mooie resultaten geboekt. De open dag op de Neude, de
denktanks die daarop gevolgd zijn, de debatten over democratie, de Coderdojo’s en de lezing van
Martha Nussbaum waren hoogtepunten in de Neude. In de wijken valt het grote aantal cursussen taal
en digitale vaardigheden op. Resultaten waar we trots op kunnen zijn en waar mee wij de directie en
de medewerkers van de bibliotheek van harte feliciteren.
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Rooster van Aftreden
1e periode
Naam

Intrede

Einde 1e periode

Laurent van den Nouwland

14 november 2012

14 november 2016

Miek Krol

14 november 2012

14 november 2016

Maarten van Ditmarsch

14 november 2012

14 november 2016

Jelle Kaldewaij

14 november 2012

14 november 2016

Bob Vermaak

15 april 2013

15 april 2017

Frank Verleg

14 oktober 2013

14 oktober 2017

Naam

Intrede

Einde 2e periode

Laurent van den Nouwland

14 november 2012

14 november 2020

Miek Krol

14 november 2012

1 januari 2019

Maarten van Ditmarsch

14 november 2012

1 januari 2018

Jelle Kaldewaij

14 november 2012

1 januari 2020

Bob Vermaak

15 april 2013

15 april 2021

Frank Verleg

14 oktober 2013

14 oktober 2021

Op voordracht van:

Ondernemingsraad

2e periode
Op voordracht van:

Ondernemingsraad

Functies en nevenfuncties
Naam

Functie

Laurent van
den Nouwland

Programmadirecteur
Rentederivaten Rabobank

Miek Krol

Maarten van
Ditmarsch

Jelle Kaldewaij
Bob Vermaak

Frank Verleg

Nevenfuncties

Lid Raad van Toezicht Stichting Liniebreed
Ondernemen
Lid Raad van Advies Hogiaf
Hoofd Juridische Zaken en
Voorzitter beroepscommissie registraties NIP
Secretaris Raad van Toezicht
(psychologenregister)
Universiteit van Amsterdam
Voorzitter beroepscommissie accreditaties NIPkinder- en jeugdpsycholoog en NVOorthopedagoog-generalist
Gepensioneerd, was manager
Voorzitter St. Orgelcomité Utrecht
bij de landelijke koepel van
Lid RvT Begraafplaats Oud-Zuilen
chronisch zieken-en
Voorzitter St. Maartensberaad Utrecht
gehandicaptenorganisaties
Kerkmeester personeel Protestantse Gemeente
Utrecht Oost
Lid Raad van Toezicht Stichting Realisatie
Bibliotheek op de Neude
Penningmeester Stichting Vrienden van het Sint
Eloyen Gasthuis
Directeur Nationaal Regieorgaan Voorzitter Raad van Toezicht Heemlanden College
Onderwijsonderzoek
Commercieel directeur /
Lid dagelijks bestuur OR Kracht!
consultant Wiekiesjij
Algemeen Directeur e-Democracy BV en eigenaar
Ondernemingsraden
van B. Vermaak Holding BV
Partner Blömer accountants
Lid bestuur van de Algemene Hulpdienst
en adviseurs
Nieuwegein
Voorzitter commissie verbonden aan het
bestuur van bedrijvensociëteit de Nieuwe
Lid bestuur Stichting Kunstuitleen Utrecht
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Vergoeding van de leden van de raad van toezicht
Leden van de raad van toezicht ontvingen op jaarbasis € 1.000. De voorzitter ontving over 2016 een
vergoeding van € 1.500. Jaarlijks wordt de vergoeding geïndexeerd.
Naam

Periode

Bezoldiging

Laurent van den Nouwland

2016

€ 1.500

Miek Krol

2016

€ 1.000

Maarten van Ditmarsch

2016

€ 1.000

Jelle Kaldewaij

2016

€ 1.000

Bob Vermaak

2016

€ 1.000

Frank Verleg

2016

€ 1.000

Laurent van den Nouwland
Voorzitter van de Raad van Toezicht
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Bijlage 1

Openingstijden 2016

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

Hoograven
ma 14.00 - 18.00
di 10.00 - 18.00
wo 14.00 - 18.00
do gesloten
vr 14.00 - 20.00
za 10.00 - 15.00

Kanaleneiland
ma 10.00 - 17.30
di 09.00 - 17.30
wo 09.00 - 17.30
do 09.00 - 17.30
vr 14.00 - 17.30
za 12.00 - 17.00

Lunetten
ma 14.00 - 17.30
di gesloten
wo 14.00 - 17.30
do 14.00 - 20.00
vr 14.00 - 17.30
za 10.00 - 13.30

Oog in Al
ma gesloten
di 10.00 - 17.30
wo 10.00 - 17.30
do 14.00 - 17.30
vr 14.00 - 17.30
za 12.00 - 17.00
zo. 12.00 – 17.00
Tuinwijk
ma gesloten
di 10.00 - 18.00
wo 14.00 - 18.00
do 14.00 - 20.00
vr 14.00 - 18.00
za 10.00 - 15.00

Zuilen
ma 14.00 - 18.00
di 14.00 - 18.00
wo 10.00 - 18.00
do gesloten
vr 14.00 - 20.00
za 10.00 - 15.00

Overvecht
ma gesloten
di
10.00 - 17.30
wo 10.00 - 17.30
do 10.00 - 20.00
vr
10.00 - 17.30
za 11.00 - 16.00
De Meern
ma 14.00
di
10.00
14.00
wo 14.00
do 14.00
vr
14.00
18.00
za 10.00

-

17.00
12.00
17.00
17.00
17.00
17.00
20.00
13.00

Vleuterweide
ma 10.00 - 18.00
di
10.00 - 18.00
wo 10.00 - 18.00
do 10.00 - 18.00
vr
10.00 - 20.00
za 11.00 - 17.00

Parkwijk
ma 14.00 - 17.00
di gesloten
wo 14.00 - 17.00
do 14.00 - 20.00
vr 14.00 - 17.00
za 10.00 - 14.00

Vleuten
ma 9.00 - 17.00
di 9.00 - 17.00
wo 9.00 - 17.00
do 9.00 - 21.00
vr 9.00 - 17.00
za gesloten
Servicepunt
openingstijden conform
wijkservicecentrum

Jeugdbibliotheek Waterwin
ma 14.00 - 17.00
Di 14.00 - 17.00
Wo 14.00 - 17.00
do 14.00 - 17.00
vr 14.00 - 17.00
za gesloten
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Bijlage 2

Overzicht van de belangrijkste activiteiten 2016

Taal & Lezen
Groepsbezoeken (0-4, 4-12, 12+)
Leesclub
Taalles vluchtelingen noodopvang
Inloopochtenden oefenen.nl
Bezoek minister Asscher filiaal Kanaleneiland
Literair café
VoorleesExpress training vrijwilligers
Sing In voor 0 – 4 jarigen
Babysessies met Helga Huisjes in diverse vestigingen
Meertalige voorleesestafette
Speelleergroep: Eend op de fiets
Rondleiding taalcursisten
Doe Mee startpunten
Taalmarkt
Superpower Handlettering
Sollicitatiespreekuren
Schrijfcursus in Vleuterweide
Digitaal
Computerinlopen in diverse vestigingen
IPad en tablet cafés in diverse vestigingen
CoderDojo: programmeren
CoderDojo XL in de Neude
Hackaton
3D printen Domtoren
Digitaal solliciteren
Knuffeldrone
Uitleg over DigiD in verschillende vestigingen
Muziek maken op je IPad
De 3D pen
Robots
Digilab: kerststerren maken
Ontmoeting en Debat
Dialoog over Vrijheid in de Centrale Bibliotheek
Dialoog bijeenkomsten
Lezing: Jutfaseweg 100 jaar geleden
Koffieochtenden met ouderen
Vitaal ouder worden
Culturele Zondag: Science in the City
Diverse Meet Up/ Tegenlicht bijeenkomsten in de Centrale Bibliotheek
Lezing: De toekomst van Europa
Video Transgender
Expositie Mantelzorger in beeld
Lezing: De grenzen van gender
Lezing Historische kring Hoograven
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Literatuur en Cultuur
Voorstelling: Superjuffie
Muziek uit alle windstreken
Poëzie: van Amstel tot Wolga
Gluren bij de buren
Voorstelling Nationale Voorleesdagen in diverse vestigingen
Ochtenden: verhalen aan de leestafel
Shandiz Ensemble
Bier und Bratwurstquiz: boekenweek
P. F. Thomese: boekenweek
Bestemming bereikt: Culturele Zondag verhalen
Meezingconcert Annie MG Schmidt
Voorstelling: Paulien Cornelisse
Kidscollege Esther Walraven
Kidscollege Govert Schilling
Uitfeest in de Neude (met groot en divers programma)
Fringe met ZIMHIC en KNMO
Kinderboekenweek: activiteiten in diverse vestigingen
Kattenkijkers: dierendag
Lezing Laura Starink
Monumentendag
Annejet van der Zijl
Sint Maarten voorstelling
Kidscollege Bas van Lier
Muzikale verhaaltjes voor peuters
Lezing: omdat ik iets te zeggen had
Smartlappenfestival met Hopeloos
Kidscollege Jan Paul Schutten
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Deel 2. Jaarrekening 2016
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1. Balans per 31 december 2016
(na resultaatbestemming)

Activa
31-12-2016
€
€
Vaste activa
Materiële vaste activa
Gebouwen en terreinen
Verbouwingen
Inventaris en inrichting
Automatisering
Vervoermiddelen

1.273.558
200.654
742.816
270.913
5.653

Totaal vaste activa

31-12-2015
€
€

1.325.366
231.915
946.290
259.180
13.633
2.493.594

2.776.384

Vlottende activa

Vorderingen
Debiteuren
Belastingen
Overige vorderingen
Overlopende activa

129.043
229.981
3.623.098
210.193

Liquide middelen
Totaal vlottende activa
Totaal activa
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190.063
259.564
4.415.473
514.510
4.192.315

5.379.610

6.445.670

2.890.483

10.637.985

8.270.093

13.131.579

11.046.477

Passiva
31-12-2016
€
Eigen Vermogen
Algemene reserve
Bestemmingsreserves

€

1.019.785
321.046

Voorzieningen

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

31-12-2015
€
€
675.391
173.539

1.340.831

848.930

474.756

938.254

2.666.304

2.841.292

133.500
346.476

133.500
334.859

324.049
7.845.662

343.065
5.606.577

Totaal passiva
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8.649.688

6.418.001

13.131.579

11.046.477

2. Staat van baten en lasten 2016
Rekening
2016
€

Begroting
2016
€

Rekening
2015
€

Baten
Subsidies
Gebruikersinkomsten
Specifieke dienstverlening
Diverse baten

11.965.409
1.374.932
422.894
466.181

11.025.093
1.203.000
225.510
354.500

11.502.058
943.846
526.712
326.142

Totaal baten

14.229.416

12.808.103

13.298.758

315.365
3.089.100
7.263.708
357.150
418.063
40.798
701.039
1.296.551
162.997
10.564

180.165
3.080.442
6.461.573
398.763
434.022
26.312
653.651
1.390.706
72.864
-

223.645
3.069.014
7.596.944
410.306
415.528
21.482
634.283
1.134.309
48.845
9.117

13.655.335

12.698.498

13.563.473

Resultaat uit bedrijfsvoering

574.081

109.605

-264.715

Financiële baten
Financiële lasten

8.148
-90.326

-109.605

12.749
-95.666

Resultaat voor resultaatverdeling

491.903

-

-347.632

344.396
-102.493

-

-47.530

250.000

-

-300.102

491.903

-

-347.632

Lasten
Bestuur en organisatie
Huisvesting
Personeel
Afschrijvingen
Administratie
Transport
Automatisering
Collectie en media
Specifieke kosten
Overige kosten
Totaal lasten

Resultaatverdeling
Algemene reserve
Vrijval bestemmingsreserve
Toevoeging aan
bestemmingsreserve
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3. Kasstroomoverzicht 2016
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.
2016
€

2015
€

€

€

Kasstroom uit operationele activiteiten
Uit resultaatbestemming

574.081

-264.715

Aanpassing voor:
- afschrijvingen
- mutatie voorzieningen

398.639
-463.498

451.434
731.738

-3.221.447
6.640.429

799.366
- 53.811

Veranderingen in vlottende middelen:
- vorderingen
- kortlopende schulden
Kasstroom uit bedrijfsoperaties
Rentelasten
Totale kasstroom uit operationele
activiteiten
Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Desinvesteringen in materiële vaste activa
Investeringen in materiële vaste activa

3.928.204
-82.178

1.664.012
- 82.916

3.846.026

1.581.096

-115.849

- 305.112
-115.849

Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Aflossing obligatie- en onderhandse leningen

-174.988

Mutatie geldmiddelen

Liquiditeit
Liquide middelen 31 december
Liquide middelen 1 januari
Toe- of afname liquide middelen
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- 305.112

- 174.989

-174.988

- 174.989

3.555.189

1.100.995

2016
€

2015
€

6.445.671
2.890.482
3.555.189

2.890.482
1.789.487
1.100.995

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 St. Jacobsstraat 127, 3511 BP 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 2015 zijn, waar nodig, gerubriceerd teneinde
vergelijkbaarheid met 2016 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.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva
Materiële vaste activa
De materiële vaste activa is gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs verminderd met de cumulatieve
afschrijvingen. Op de terreinen wordt niet afgeschreven.
Gebouwen

Lineair

20 jaar

Verbouwingen

Annuïteit

10 jaar

Inventaris en inrichting

Lineair

10 jaar

Automatisering

Lineair

5 jaar

Vervoersmiddelen

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.
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Liquide middelen
De liquide middelen zijn gewaardeerd op nominale waarde. Indien middelen niet ter vrije beschikking
staan, dan wordt hiermee bij de waardering rekening gehouden.
Voorzieningen
Een voorziening wordt gevormd voor verplichtingen waarvan het waarschijnlijk is dat zij zullen moeten
worden afgewikkeld en waarvan de omvang redelijkerwijs is te schatten. De omvang van de voorziening
wordt bepaald door de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de desbetreffende
verplichtingen en verliezen per balansdatum af te wikkelen. Voorzieningen worden gewaardeerd tegen
nominale waarde.
Jubilea
De voorziening jubilea betreft de geschatte kosten voor uit te keren jubileumuitkeringen. De voorziening is
berekend op basis van de bepalingen van de CAO. De voorziening wordt berekend op basis van aantal
dienstjaren en de kans op het behalen van het jubileum voor de komende 40 jaar.
Sloopkosten Parkwijk
De voorziening sloopkosten Parkwijk is voor de kosten die samenhangen met de sloop van de locatie
Parkwijk medio 2018.
Egalisatie
De voorziening Egalisatie is overgedragen door de Gemeente Utrecht bij de verzelfstandiging als
tegemoetkoming in personeelskosten boven CAO Openbare Bibliotheken voor het salaris van de directeur.
Reorganisatie
De voorziening is gevormd om de kosten voor de in 2016 gestarte reorganisatie op te kunnen vangen.
Energiekosten
De voorziening is gevormd om de kosten die samenhangen met de afrekening van energiekosten voor
locaties op te kunnen vangen.
Langlopende en kortlopende schulden
Opgenomen leningen en schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en
vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.
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Grondslagen voor resultaatbepaling
Exploitatiesubsidies
Exploitatiesubsidies worden ten gunste van de staat van baten en lasten gebracht in het jaar ten laste
waarvan de gesubsidieerde komen/waarin de opbrengsten zijn gederfd/waarin het exploitatietekort zich
heeft voorgedaan.
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
exploitatierekening en de mutaties in de begin- en eindbalans.
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5. Toelichting op de balans per 31 december 2016
Activa
Vaste activa
Materiële vaste activa
Het verloop van de materiële vaste activa is als volgt:
Gebouwen
en
terreinen
€

Verbouw Inrichting en Vervoeringen
Inventaris middelen
€
€
€
€
€

Totaal

3.158.038

10.728.759

-4.005.379 -137.670 -2.898.858

-7.952.376

Aanschaffingswaarde
1.480.787
Cumulatieve afschrijvingen en
waardeverminderingen
-155.422

-755.047

Boekwaarde per
1 januari 2016

1.325.365

231.915

946.290

13.633

259.180

2.776.383

-

-

25.583
-

-

90.266
-

115.849
-

-51.807
-51.807

-31.261
-31.261

-229.057
-203.474

-7.980
-7.980

-78.533
11.733

-398.638
-282.789

1.480.787
-207.229

986.962
-786.308

4.977.252 151.303 3.248.304
-4.234.436 -145.650 -2.977.391

10.844.608
-8.351.014

1.273.558

200.654

Investeringen
Desinvesteringen
Correctie afschrijving
Desinvesteringen
Afschrijvingen

Aanschafwaarde per
31 december
Cumulatieve afschrijving
Boekwaarde per
31 december 2016

986.962

Automatisering

4.951.669

742.816

151.303

5.653

270.913

2.493.594

De panden in eigendom hebben volgens de waardering van de Wet Onroerende Zaken (WOZ) een waarde
van € 1.195.000 per 1 januari 2015. Beide panden zijn verzekerd voor een waarde van
€ 1.634.000. De verzekerde waarde van bedrijfsuitrustingen (o.a. de collectie) en goederen
is € 14.042.000.
Onder het kopje “verbouwingen” zijn de investeringen opgenomen die de stichting heeft gedaan in panden
die gehuurd worden.
Vlottende activa
Vorderingen
Debiteuren
Omschrijving post
Debiteuren bibliotheek
Totaal Debiteuren

31-12-2016

31-12-2015

€

€

129.043

190.063

129.043

190.063

De debiteuren bibliotheek betreft voornamelijk vorderingen op scholen en de doorbelasting naar Fit
Lunetten.
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Belastingen
Omschrijving post
Omzetbelasting

31-12-2016

31-12-2015

€

€

229.981

259.564

De vordering betreft de nog te ontvangen omzetbelasting over het 4 e kwartaal van 2016/2015.

Overige vorderingen
De post overige vorderingen is als volgt gespecificeerd:
Omschrijving

31-12-2016
€

Subsidie Gemeente Utrecht
Ministerie van Sociale Zaken
Europese Commissie (Europe Direct)
Koninklijke Bibliotheek
Borgsommen
Fietsplan
Totaal overige vorderingen

31-12-2015
€

14.000
3.594.078
7.500
1.123
5.861
536

4.408.740
5.861
872

3.623.098

4.415.473

De subsidie van het Ministerie van sociale zaken betreft de subsidie voor het Europese project Kwetsbare
Ouderen in de 4 grote gemeenten in Nederland. Dit project loopt tot en met 2020 en kent een jaarlijkse
betaling van ca. € 900.000.
Voor de panden die door de Bibliotheek Utrecht gehuurd zijn, zijn waarborgsommen gestort.
Overlopende activa
Omschrijving

31-12-2016
€

Vooruitbetaalde kosten
U-Pas 2015/2016
Rente 2016
Kunstuitleen 2016
Overige overlopende activa
Totaal overlopende activa

31-12-2015
€

100.781
77.500
8.148
19.475
4.289

318.087
40.000
35.452
19.807
101.164

210.193

514.510

De vooruitbetaalde kosten hebben voornamelijk betrekking op de huur voor de Jacobsstraat, ICT licenties
en andere contractkosten die betrekking hebben op 2017.
De vordering op de Kunstuitleen betreft de loonkosten voor personeel in dienst bij de Bibliotheek maar
gedetacheerd bij de Kunstuitleen.

33

Liquide middelen
Omschrijving

31-12-2016
€

Banken
ABN AMRO Bank NV
Rabobank
Kas
Gelden onderweg
Totaal liquide middelen
De middelen staan ter vrije beschikking van de bibliotheek.
De rekeningen bij de ABN-AMRO Bank zijn in 2016 beëindigd.
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31-12-2015
€

6.439.364
3.686
2.620

129.955
2.752.336
5.889
2.303

6.445.670

2.890.483

Passiva
Eigen Vermogen
Het overzicht van het saldo en de mutaties van de reserve luidt als volgt:
31-12-2016

31-12-2015

675.391
344.396

722.921
-47.530

1.019.787

675.391

Algemene reserves
stand per 1 januari
Uit resultaatbestemming

Saldo per 31 december

Egalisatie
reserve

De nieuwe
bibliotheek

Totaal

71.045
-

102.493
-102.493

250.000
-

173.539
250.000
-102.493

71.045

-

250.000

321.045

Huisvesting
Educatie

Bestemmingsreserves
Saldo per 1 januari
Toevoegingen
Vrijval

Saldo per 31 december

Totaal Eigen Vermogen

31-12-2016
€

31-12-2015
€

1.340.832

848.930

Tijdelijke huisvesting team Educatie € 71.045
Het team van Educatie dient tijdelijk op een andere plek ondergebracht te worden door het verhuizen van
de locatie Kanaleneiland. Dit brengt extra kosten met zich mee. Voor een deel van deze kosten is deze
bestemmingsreserve.

Egalisatiereserve

€0

Deze reservering is in 2015 ingezet voor vernieuwing en innovatie. Dit is nodig om de bezuinigingen te
kunnen realiseren en om te kunnen voldoen aan de nieuwe eisen van de bibliotheek. In 2015 zijn er
plannen ontwikkeld en acties ondernomen. Vastgesteld is dat de ontwikkeling van de organisatie in een
nieuwe fase is beland en dat deze bestemmingsreserve niet meer nodig is.

Bestemmingsreserve De Nieuwe Bibliotheek € 250.000
De bestemmingsreserve De nieuwe bibliotheek is bedoeld voor innovatie van de dienstverlening
(programmering en vestigingen). Voor programmering betreft het extra inzet voor onderzoek en
ontwikkeling van nieuwe programmering. Ook is budget gereserveerd voor klantonderzoek en systemen
die de nieuwe manier van werken gaan ondersteunen (CRM, ticketing en een activiteitenvolgsysteem). In
de vestigingen wordt het budget ingezet voor verhoging van het servicelevel in de dienstverlening.
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Voorzieningen
Het overzicht van de saldi en de mutaties van de voorzieningen luidt als volgt:

Egalisatie
Jubilea
Sloopkosten Parkwijk
Nagekomen energiekosten
Reorganisatie
Saldo voorzieningen

1-1-2016

Dotatie

Onttrekking

31-12-2016

37.900
45.858
50.000
804.496

104.000
75.000

-7.841
-9.105
-625.552

30.059
36.753
50.000
104.000
253.944

938.254

179.000

-642.498

474.756

De voorziening Jubilea is gevormd voor de uit te betalen jubileumuitkeringen. De in 2016 betaalde
jubileum vergoedingen zijn onttrokken aan de voorziening. De voorziening wordt ieder jaar bepaald op
basis van het personeelsbestand en de kans dat het jubileum gehaald wordt.
De voorziening Egalisatie is overgedragen door de Gemeente Utrecht bij de verzelfstandiging als
tegemoetkoming in personeelskosten boven CAO Openbare Bibliotheken voor het salaris van de directeur.
De voorziening Sloopkosten is gevormd voor de dekking van de sloopkosten van de tijdelijke vestiging
Parkwijk.
Na in gebruik nemen van nieuwe locaties wordt niet altijd tijdig een afrekening voor energiekosten
opgesteld. Hiervoor is een voorziening getroffen.
De voorziening reorganisatie 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 2016 zijn de
meeste maatregelen uitgevoerd, daarmee was een bedrag van € 625.552 gemoeid. Tevens is er € 75.000
gedoteerd in verband met de afwikkeling in 2017. Naar verwachting zal het nog beschikbare bedrag
voldoende zijn om aan de resterende verplichtingen te kunnen voldoen.
Langlopende schulden
Omschrijving
Lening
Gemeente Utrecht
Stand per 1 januari
Aflossing
Vrijval
Stand per 31 december
Aflossingsverplichting komend boekjaar
Langlopend deel per 31 december

Meerwaarde
panden

Totaal

2.269.500
-133.500
0

705.292
0
-41.488

2.974.792
-133.500
-41.488

2.136.000
-133.500
2.002.500

663.804
663.804

2.799.804
-133.500
2.666.304

De lening is ingegaan op 1 januari 2013 en heeft een looptijd van 20 jaar. Het rentepercentage is
vastgesteld op 4%.
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Kortlopende schulden
Belastingen en premies sociale verzekeringen
Omschrijving
Afdracht Loonheffing
Afdracht pensioenen
Totaal loonheffing en sociale verzekeringen

31-12-2016
€
254.802
69.247
324.049

31-12-2015
€
243.685
99.380
343.065

198.260
173.367
81.401
554.171
6.663.507
7.257
50.695
8.625
108.379

211.316
175.065
73.904
553.613
4.438.740
11.220
142.719

7.845.662

5.606.577

Overlopende passiva
Reservering vakantiegeld
Reservering vakantie dagen
Tegoeden op passen leden
Vooruit ontvangen contributies
Nog te besteden subsidies
Rente- en bankkosten
Vooruit gefactureerd schooljaar 2016-2017
Accountantskosten 2016
Overige overlopende passiva
Totaal overlopende passiva

De posten met betrekking tot de vakanties betreft het gereserveerde vakantiegeld, opgebouwd in 2016
inclusief sociale lasten en de gekapitaliseerde waarde van de openstaande verlof/ en compensatie-uren. Dit
betreft 6.359 uur tegen het individuele uurtarief.
De tegoeden op passen leden betreft een schuld aan de leden die gelden op hun ledenpas hebben gestort
en dit ultimo 2016 niet geheel gebruikt hebben. De vooruit ontvangen contributies betreft de per
balansdatum door leden betaalde contributies die betrekking hebben op 2017.
De vooruit gefactureerde bedragen schooljaar 2016/2017 is het deel dat betrekking heeft op 2017, maar in
2016 al is gefactureerd.
De overige overlopende passiva betreffen voornamelijk facturen die in 2017 zijn ontvangen maar waarvan
de kosten nog betrekking hebben op 2016. Dit zijn bijvoorbeeld in de 2e helft van december 2016
geleverde boeken en diensten.
Nog te besteden subsidies ultimo 2016:
1. Vooruit ontvangen exploitatie subsidie gemeente Utrecht
2. Project Kwetsbare Ouderen in de Wijk (EFMB)
Beschikbaar bedrag 2017 bibliotheek Amsterdam
Beschikbaar bedrag 2017 bibliotheek Den Haag
Beschikbaar bedrag 2017 bibliotheek Rotterdam
Beschikbaar bedrag 2017 bibliotheek Utrecht
Beschikbaar bedrag 2017 Mira Media
Nog te besteden in 2018-2020
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

2.740.000

€
€
€
€
€
€
€
€

3.653.630
150.000
25.000
24.004
12.000
20.000
33.995
4.878

€

6.663.507

€ 197.198
€ 197.198
€ 197.198
€ 220.698
€ 117.526
€ 2.723.812

Nog te besteden Donatie VSB bank (tbv Neude)
Nog te besteden Donatie ASN Bank (tbv Neude)
Subsidie provincie Utrecht “Nationale Verjaardagskalender”
Subsidie gemeente Utrecht ”Voorlees coördinator”
Subsidie gemeente Utrecht “inzet bibliotheek in Taalhuis”
Koninklijke Bibliotheek “Verbeteren Hulpinfrastructuur”
Overige subsidies

Totaal nog te besteden subsidies

€

Project Kwetsbare Ouderen in de Wijk (EFMB)
De Bibliotheek Utrecht (hierna: de coördinator) en de bibliotheken van Amsterdam, Rotterdam en Den
Haag en Stichting Mira Media (hierna: de samenwerkingspartners) zijn gezamenlijk het project L&L:
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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
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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Niet uit de balans blijkende verplichtingen
Huisvesting
Voor een vijftal vestigingen heeft de Bibliotheek een huurovereenkomst met de Gemeente Utrecht voor
onbepaalde tijd met een totale huurverplichting van ca. € 1.194.000, - per jaar. Daarnaast huurt de
bibliotheek eveneens van de gemeente de locatie Musicallaan (looptijd tot 1-10-2019; huur ca. €93.000
per jaar), de locatie Dorpsplein in Vleuten (looptijd tot 31-12-2022; huur ca. €36.800 per jaar) en de
locatie Burchtpoort (looptijd tot 31-12-2048; huur ca. € 252.600 per jaar). De locatie Smaragdplein wordt
gehuurd van de Maatschap Smaragdplein en heeft een looptijd tot 31-12-2021 met een verlenging van 5
jaar (huur ca.€ 218.000 per jaar). Voor de locatie Plantage loopt de huurovereenkomst tot en met 2017
met een huur van ca. € 58.000 per jaar. Voor de locatie St. Jacobsstraat is met Verweij een
huurovereenkomst gesloten met een looptijd tot 30-6-2017 en een optie tot verlenging van 2 jaar en 6
maanden (huurprijs ca. € 150.500 per jaar) . De totale huurverplichting bedraagt op jaarbasis ca. €
2.220.000. De huurprijzen worden jaarlijks geïndexeerd.
De Bibliotheek Utrecht heeft voor de schoonmaak van een aantal vestigingen een overeenkomst gesloten
met Gom schoonhouden BV. Deze overeenkomst is onderdeel van de Raamovereenkomst Schoonmaak van
de Gemeente Utrecht. De overeenkomst loopt nog tot 1 oktober 2017. De jaarlijkse verplichting bedraagt €
234.000. Daarnaast is er ook een schoonmaakovereenkomst afgesloten met ’t Sticht voor de schoonmaak
van een drietal vestigingen en de glasbewassing voor alle vestigingen. Dit contract loopt eveneens tot 1
oktober 2017 en heeft een jaarlijkse verplichting van ca. € 75.000.
Automatisering
Voor het technisch en functioneel beheer van de applicatie voor de leden en uitleen administratie heeft de
Bibliotheek een overeenkomst gesloten met de BiSC. Deze overeenkomst loopt tot en met december 2016
met stilzwijgende verlenging van een jaar. De jaarlijkse verplichting bedraagt ca. € 135.000 en wordt
jaarlijks geïndexeerd.
Voor het technisch en functioneel beheer van de lokale ICT-voorzieningen heeft de Bibliotheek Utrecht een
overeenkomst gesloten met de BiSC voor onbepaalde tijd, welke per jaar opzegbaar is. De jaarlijkse
verplichting bedraagt ca. € 150.000 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. € 125.000.
Administratie
De Bibliotheek Utrecht had de F- en P-functie uitbesteed. De overeenkomst met betrekking tot de
financiële functie is opgezegd per 31 december 2016. De jaarlijkse verplichting voor de Personele functie
loopt tot december 2018, bedraagt ca. € 150.000 en wordt jaarlijks geïndexeerd.
Voor de kopieerapparaten heeft de Bibliotheek een huurovereenkomst met Canon gesloten. Deze
overeenkomst is aangegaan voor 5 jaar en eindigt in januari 2018. De jaarlijkse verplichting voor de huur
van de kopieerapparaten bedraagt ca. € 15.500.
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6. Toelichting op de staat van baten en lasten over 2016
Baten
6.1 Subsidies
Omschrijving

Exploitatiesubsidie Gemeente Utrecht
Doelsubsidies
Projectsubsidies
Totaal subsidie inkomsten

Rekening
2016
€

Begroting
2016
€

Rekening
2015
€

10.818.950
328.030
818.429

10.685.093
340.000
-

11.187.068
314.990
-

11.965.409 11.025.093 11.502.058

De toegekende exploitatiesubsidie van de Gemeente Utrecht is conform de subsidiebeschikking. De
subsidieaanvraag is verhoogd met een bedrag van € 109.310 voor loon-prijscompensatie voor 2016
vastgesteld.
De in 2016 belangrijkste bestede doelsubsidies zijn de subsidie voor Voor- en Vroegschoolse Educatie
(VVE) ad € 85.000, de subsidie Boekstart € 30.144, Europe Direct over 2015 en 2016 ad. € 50.000, inzet
bibliotheek in het Taalhuis 2016 ad. € 41.500 en versterken van aanbod Leven & Leren ad
€ 98.500. Daarnaast zijn nog diverse kleinere subsidies ontvangen.
In 2016 zijn aan een tweetal specifieke projecten extra subsidie inkomsten besteed. Dit zijn:
1. Project realisatie Neude (nieuwe hoofdvestiging bibliotheek)
2. Project Kwetsbare Ouderen in de Wijk (EFMB landelijk)

€
€

639.911
178.518

Totaal projectsubsidies

€

818.429

Aangezien de bibliotheek Utrecht penvoerder is voor het Europese project inzake Kwetsbare Ouderen is in
dit verband een totaal bedrag van € 352.172 (over 2015 een bedrag van € 224.420) betaald aan de
bibliotheken van de overige 3 grote steden en aan MiraMedia als mede uitvoerder. Deze bedragen worden
verantwoordt in de jaarrekeningen van de desbetreffende organisaties.
6.2 Gebruikersinkomsten
Omschrijving

Rekening Begroting
2016
2016
€
€

Contributies
Boetegelden
Internetgebruik
Verkoop afgeschreven materialen
Ibl /ifl gelden
Overige opbrengsten

1.007.943
295.438
20.586
21.732
18.712
10.521

Totaal inkomsten gebruikers

Rekening
2015
€

870.000
278.000
9.000
15.000
12.000
19.000

566.943
324.884
19.830
8.863
14.147
9.179

1.374.932 1.203.000

943.846

Het aantal betalende leden is in 2016 met ruim 5 % afgenomen ten opzichte van 2015. Ondanks een
tariefsverhoging zijn de contributie inkomsten ten opzichte van voorgaande jaar licht gedaald. Het grote
verschil ten opzichte van 2015 wordt veroorzaakt door de wijziging van verantwoorden van de contributie
inkomsten. Vanaf 2015 worden de contributies ten gunste van het jaar gebracht waarop ze betrekking
hebben. In 2016 ontvangen gelden die betrekking hebben op 2017 zijn nu op de balans opgenomen als
kortlopende schuld. In 2015 heeft dat eenmalig geleid tot een lagere opbrengst.
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6.3 specifieke dienstverlening
Rekening Begroting
2016
2016
€
€

Omschrijving

Dienstverlening aan scholen
Opbrengsten programmering
Opbrengst reproductie en printing
Verhuur ruimte en werkplekken
Overige specifieke opbrengsten
Totaal specifieke dienstverlening

Rekening
2015
€

63.336
22.202
45.110
56.635
235.611

70.000
7.000
30.000
49.110
69.400

91.017
6.124
42.568
60.802
326.201

422.894

225.510

526.712

De dienstverlening aan scholen wordt gefactureerd per schooljaar (in dit geval 2016-2017). Analoog aan
de gebruikersinkomsten zijn alleen de opbrengsten opgenomen die betrekking hebben op 2016.
De belangrijkste posten onder de overige specifieke opbrengsten betreffen de doorbelastingen aan het
Bibliotheken Informatie en Service Centrum (BISC) voor het Functioneel Beheer van de Catalogus
(€ 79.736), de Compensatie voor het Provinciaal leenverkeer (€ 68.016) en voor de personele inzet bij de
implementatie nieuwe Samenwerking Collectie en automatisering collectiebeheer (€ 35.322). Daarnaast
betreft het de verhuur van werkplekken aan Stichting Lezen en Schrijven (€ 8.601) en als vergoeding voor
de inzet bij de activiteit Taal versnelling Overvecht (€ 8.025).
Het restant betreft de opbrengsten van leden en niet leden bij de deelname aan verschillende activiteiten.
6.4 Diverse baten

Omschrijving
Diverse baten
Doorbelasting personeel naar Kunstuitleen Utrecht
Doorbelasting provinciaal collectioneren
Doorbelasting U-pas 2016/2015
Inzet Mediatheek bij scholen
Overige baten
Totaal diverse baten

Rekening
2016
€

Begroting
2016
€

Rekening
2015
€

154.490
179.149
37.500
36.723
58.319

205.000
40.000
36.000
73.500

203.047
40.000
43.690
39.405

466.181

354.500

326.142

Het personeel van de Kunstuitleen Utrecht is in dienst van de Bibliotheek Utrecht. De personeelslasten van
deze medewerkers worden geheel doorbelast aan de Kunstuitleen Utrecht.
De opbrengst van het Provinciaal Collectioneren betreft de doorbelasting van deze dienst naar de
deelnemende bibliotheken. De baten zijn in 2016 apart gepresenteerd en de vergelijkende cijfers 2015 zijn
niet aangepast.
Onder de overige baten zijn als belangrijkste posten opgenomen de inkomsten via het ticketsysteem
(Buckaroo) ad. € 14.700, een bijdrage uit de stimuleringsregeling ad. € 10.000, een bijdrage van het
Alignmenthouse in het kader van de Brede Bieb Academy ad € 7.300 en van de VOB inzake de bibliotheek
certificering ad. € 6.300.
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LASTEN
6.5 Bestuur en Organisatie

Omschrijving

Bestuurskosten/ vergoedingen
Promotie, publiciteit / voorlichting
Bestuurskosten projecten
Contributies organisaties
Accountantskosten
Overige bestuurs- & organisatiekosten
Totaal bestuur en organisatie

Rekening
2016
€

Begroting
2016
€

Rekening
2015
€

14.587
126.468
92.295
39.554
26.007
16.454

11.778
105.288
33.285
16.500
13.314

11.441
94.264
49.289
19.008
49.643

315.365

180.165

223.645

De toename van de kosten voor promotie, publiciteit en voorlichting zijn een direct gevolg van extra
kosten voor de indoor signing, o.a. locatie Kanaleneiland, en samenstelling van de Nationale
Verjaardagskalender. De bestuurskosten projecten betreffen eveneens uitgaven voor promotie en
publiciteit maar nu specifiek voor de nieuwe hoofdvestiging aan de Neude. Deze uitgaven zijn geen
onderdeel van de reguliere begroting.
De toename van de accountantskosten zijn voornamelijk een gevolg van de hogere kosten voor de controle
2015.
6.6 Huisvesting

Omschrijving
Huisvesting
Huur en service kosten
Onderhoudskosten
Schoonmaakkosten
Nutsvoorzieningen
Belastingen en zakelijke lasten gebouw
Verzekeringen
Beveiliging
Overige huisvestingskosten
Totaal kosten huisvesting

Rekening
2016
€

Begroting
2016
€

Rekening
2015
€

2.179.289
156.691
307.088
317.082
73.688
19.462
19.452
16.348

2.300.718
163.941
260.121
235.000
55.000
25.482
25.000
15.180

2.316.185
112.369
296.286
220.750
71.419
18.223
11.200
22.582

3.089.100

3.080.442

3.069.014

De huurkosten in 2015 waren voor een tweetal locaties substantieel hoger dan gebruikelijk. Voor de locatie
Oog in Al vond een huurcorrectie en een nabetaling van servicekosten ad ca €48.000 plaats over 2014.
Daarnaast is gedurende 4 maanden een dubbele huur betaald voor de oude en de nieuwe locatie
Kanaleneiland, maar is tevens in 2016 een gedeeltelijke terugbetaling ontvangen waardoor per saldo de
kosten voor deze locatie ca.€ 85.000 lager zijn. De huur voor de nieuwe locatie Kanaleneiland is ca.
21.500 lager dan in 2015. De huurverhogingen in 2016 corrigeren enigszins de lagere huurkosten t.o.v.
2015.
Onder de nutsvoorzieningen (energie en water) is een bedrag van € 104.000 opgenomen als een
voorziening voor nog te betalen energiekosten voor een nieuwe vestiging.
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6.7 Personeelskosten

Omschrijving
Personeelskosten
Salarissen
Sociale lasten
Pensioenlasten
Projectkosten
Directe loonkosten eigen personeel

Rekening
2016
€

Begroting
2016
€

Rekening
2015
€

4.314.817
737.821
561.194
130.342

4.521.431
829.680
592.584
-

4.772.402
800.803
657.387
-

5.744.174 5.943.695 6.230.592

Reis-/ onkosten personeel
Kantinekosten
Studiekosten en deskundigheidsbevordering
Overige personeelskosten
Overige kosten eigen personeel
Regulier uitzendwerk en inhuur personeel
Advieskosten derden
Projectkosten externe inhuur
Kosten personeel niet in loondienst
Totaal personeelskosten

62.258
27.807
135.707
149.693

54.715
25.300
122.500
95.363

69.268
24.319
125.633
696.177

375.465

297.878

915.397

449.292
145.765
549.012

120.000
100.000
-

127.909
323.046
-

1.144.069

220.000

450.955

7.263.708 6.461.573 7.596.944

De directe loonkosten van eigen personeel zijn in 2016 ca. € 478.000 lager dan in 2015. Voornaamste
oorzaak daarvoor is de ingezette reorganisatie waardoor de formatie terug is gegaan van ca 108 fte ( 157
personeelsleden) bij aanvang naar ca. 104 fte ultimo 2016 (138 personeelsleden).
De afname van de overige kosten eigen personeel is voornamelijk een gevolg van de extra kosten voor de
voorziening reorganisatie in 2015.
Doordat de formatie in de loop van 2016 is afgenomen, maar de noodzakelijke reguliere werkzaamheden
wel doorgang moeten vinden, is meer dan in 2015 gebruik gemaakt van een flexibele inzet van
uitzendkrachten om pieken of gaten in de bezetting op te lossen. Daarnaast is ook de inhuur van externe
deskundigheid (bv bij het provinciaal collectioneren) onder deze noemer opgenomen. De projectkosten
betreffen hoofdzakelijk de inhuur van adviseurs inzake het project Realisatie Neude.
6.8 Afschrijvingen

Omschrijving

Afschrijving
Afschrijving
Afschrijving
Afschrijving

gebouwen
inventaris
ICT
vervoermiddelen

Vrijval meerwaarde panden
Correctie na splitsing gebouw en terrein
Totaal kosten afschrijvingen
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Rekening
2016
€

Begroting
2016
€

Rekening
2015
€

83.068
229.057
78.533
7.980
398.638
-41.488
-

88.479
190.189
138.476
7.980
425.124
-26.361
-

80.795
278.591
123.260
7.980
490.626
-41.488
-38.832

357.150

398.763

410.306

6.9 Administratie

Omschrijving

Reproductie / drukwerk
Porti- en vrachtkosten
Telefoonkosten
Bankkosten
Financiële administratie
Personeelsadministratie
Overige administratiekosten
Totaal kosten administratie

Rekening
2016
€

Begroting
2016
€

Rekening
2015
€

55.736
11.175
16.146
20.767
138.704
155.675
19.860

65.545
15.362
41.989
13.314
136.212
143.380
18.220

48.764
14.966
29.377
13.701
142.377
152.494
13.849

418.063

434.022

415.528

De overgang van de reguliere telefoonverbindingen naar bellen via internet (VOIP) heeft geleid tot een
aanmerkelijke besparing.
De toename van de kosten voor het voeren van de personeelsadministratie is een direct gevolg van de
werkzaamheden van de personeelsconsulenten met betrekking tot de afwikkeling van de personele
consequenties van de reorganisatie die in 2016 is ingezet.
6.10 Transportmiddelen

Omschrijving

Brandstofkosten
Onderhoud
Transportkosten derden
Overige transportkosten
Totaal kosten transportmiddelen

Rekening
2016
€

Begroting
2016
€

Rekening
2015
€

3.559
25.124
6.086
6.029

5.060
9.108
5.060
7.084

4.109
6.276
4.771
6.326

40.798

26.312

21.482

De transportkosten hebben betrekking op het gebruik en onderhoud van het wagenpark van de Bibliotheek
Utrecht. Dit is een 3-tal vrachtwagens/ busjes voor het distribueren van de collectie over de vestigingen.
In 2016 moest de motor van 1 van de voertuigen in revisie wat heeft geleid tot de hoge kosten voor
onderhoud.
De transportkosten derden betreffen de kosten voor parkeren in de parkeergarage Paardenveld en kosten
voor het geldvervoer.
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6.11 Automatisering
Omschrijving
Onderhoud/reparatie automatiserings app.
Licenties automatisering
Leasekosten automatisering
Communicatiekosten/ website
Beheer ICT systemen
Overige automatiseringskosten
Projectkosten ICT
Totaal automatiseringskosten

Rekening
2016
€
22.464
114.155
105.034
9.891
320.717
58.488

Begroting
2016
€
5.060
102.027
92.173
12.802
320.000
91.229

Rekening
2015
€
10.830
113.812
104.147
39.520
329.856
36.118

70.290

30.360

-

701.039

653.651

634.283

De automatiseringskosten zijn hoger dan begroot doordat een deel van de projectkosten niet was voorzien.
Deze extra kosten zijn gedekt door een extra subsidie.
6.12 Collectie en Media
Omschrijving
Collectie en media
Aankoop mediadragers
Digitale bestanden ( bibliotheek.nl)
Ibl/ ifl boeken en avm
Leenrechtvergoedingen
Kosten ai boeken
Bewerkingskosten media
Overige kosten collectie en media
Totaal kosten Collectie en Media

Rekening
2016
€

Begroting
2016
€

Rekening
2015
€

915.945
622
13.742
277.483
73.485
15.164
110

883.995
108.284
13.156
308.660
60.925
15.180
506

910.680
2.324
13.202
105.397
27.116
75.590

1.296.551 1.390.706 1.134.309

De lagere kosten voor collectie en media, ten opzichte van de begroting, zijn voornamelijk een gevolg van
een lagere vergoeding voor leenrechten (i.c. minder uitleningen in 2015), en doordat de kosten voor
digitale bestanden nu landelijk worden afgewikkeld en derhalve niet meer in de begroting hoeven worden
opgenomen.
6.13 Specifieke kosten

Dienstverlening aan scholen
Ontwikkeling en educatie
Overige specifieke kosten
Projectkosten

Rekening
2016
€
17.512
38.403
22.854
84.228

Begroting
2016
€
30.360
12.144
30.360
-

Rekening
2015
€
2.978
4.968
40.499
-

Totaal specifieke kosten

162.997

72.864

48.845

Omschrijving

De programmering van activiteiten is grotendeels conform de begroting uitgevoerd. Daarnaast zijn in 2016
extra kosten gemaakt voor een aantal projecten. Het omvangrijkste project is het project inzake
Kwetsbare Ouderen in de 4 grote steden. Dit project wordt gefinancierd door een Europese subsidie. De
bibliotheek Utrecht is tevens de penvoerder voor dit project en werkt daarbij samen met de bibliotheken in
de 3 overige grote steden.
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6.14 Overige kosten

Omschrijving

Totaal overige kosten

Rekening
2016
€

Begroting
2016
€

Rekening
2015
€

10.564

-

9.117

Rekening
2016
€

Begroting
2016
€

Rekening
2015
€

-8.148

-

-12.749

6.15 Financiële baten en lasten
Financiële baten

Omschrijving

Ontvangen rente bankrekeningen

De Bibliotheek Utrecht zet haar tijdelijke overtollige geldmiddelen weg op een direct vrij opneembare
depositorekening. De over deze gelden ontvangen rente is hier verantwoord.
Financiële lasten

Omschrijving

Betaalde Rente garantievermogen
Hypotheekrente
Totaal financiële lasten

Rekening
2016
€

Begroting
2016
€

Rekening
2015
€

67.999
22.327

87.278
22.327

72.019
23.647

90.326

109.605

95.666

Betreft de rente op de lening van de gemeente. Doordat in een eerder jaar op deze lening is afgelost is de
rentelast lager dan begroot.
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Overige toelichtingen
7. Meldingen Wet Normering Topinkomens (WNT)
7.1 Melding WNT Bestuurders
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 bezoldigingsmaximum in 2016 is €
179.000 bij een fulltime dienstverband.
Opgave topfunctionaris:
Naam
Functie
Duur dienstverband 2016
Omvang dienstverband 2016

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

Bezoldiging
Beloning
Onkostenvergoeding
Beloning betaalbaar op termijn

€

Totaal bezoldiging

€

125.415
22.179

€

147.594

Bij de beloning betaalbaar op termijn is een bruto vergoeding van € 7.190 opgenomen ten behoeve van
pensioencompensatie.

7.2 Melding WNT Toezichthouders
Het WNT-maximum voor de leden van Raad van Toezicht bedraagt voor de voorzitter 15% (i.c.
€ 26.850) en voor de overige leden 10% (i.c. € 17.900) van het bezoldigingsmaximum (€ 179.000).
Opgave toezichthoudende topfunctionarissen:
Naam
L.M.A.W. van den Nouwland

Functie
Voorzitter

Duur
1/1-31/12

Bezoldiging
€
1.500

M. van Ditmarsch

Lid

1/1-31/12

€

1.000

J. Kaldewaij

Lid

1/1-31/12

€

1.000

J.M.C. Krol

Lid

1/1-31/12

€

1.000

B. Vermaak

Lid

1/1-31/12

€

1.000

F. Verleg

Lid

1/1-31/12

€

1.000

Er zijn in 2016 geen belastbare onkostenvergoedingen noch beloningen betaalbaar op termijn verstrekt
aan de leden van de Raad van Toezicht.
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8. Gebeurtenissen na balansdatum
Er hebben geen belangrijke gebeurtenissen na het einde van het boekjaar plaatsgevonden.

9. Voorstel resultaatverdeling
Vooruitlopend op het bestuursbesluit wordt voorgesteld het positieve resultaat over 2016 ad € 491.903 te
bestemmen overeenkomstig de onderstaande verdeling:
Omschrijving mutaties

Bedrag

Onttrekken aan de egalisatie reserve
Toevoegen aan de reserve de Nieuwe Bibliotheek
Toevoegen aan de algemene reserve

€
€
€

-102.493
250.000
344.396

Resultaat 2016

€

491.903

10. Vaststelling en goedkeuring jaarrekening
De jaarrekening 2016 is door de directeur / bestuurder vastgesteld op 9 mei 2017.

A.G.J. van Vlimmeren
Directeur/ Bestuurder

De jaarrekening 2016 is door de Raad van Toezicht goedgekeurd op 15 mei 2017.

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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Origineel getekend door:

