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ADVIES
1.

Een incidentele subsidie van € 9.696 te verlenen en vast te stellen aan BiblioNu ten behoeve van het tekort

2.

Dit te bekostigen uit de coronacompensatie voor culturele organisaties die we van het Rijk hebben ontvangen.

dat is ontstaan als gevolg van COVID-19 in de periode van maart tot en met juni 2020.
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Samenvatting
Ook BiblioNu heeft te maken gehad met de gevolgen van de sluiting gedurende de periode van maart tot
en met juni 2020 als gevolg van Covid-19. Inkomsten van scholen, maar ook van andere gebruikers
konden niet worden geïnd. Gelukkig is na deze periode de bibliotheek weer open kunnen gaan en is de
bedrijfsvoering aangepast aan Covid-19.

Beoogd resultaat
De exploitatie van BiblioNu niet te belasten met de gevolgen van Covid-19.

Argumenten
1.1. BiblioNu is een basisvoorziening voor Venray
In de Kunst en Cultuurnota 2016-2020 is vastgesteld dat we willen bereiken dat er goede faciliteiten zijn
en dat we de lokale infrastructuur willen versterken. Daarvoor faciliteren we de basisvoorzieningen. De
bibliotheek is voor de gemeente Venray een basisvoorziening. Een bibliotheek in de gemeente geeft
meerwaarde aan het culturele landschap van Venray.
Als we geen bijdrage doen in de exploitatie van BiblioNu, dan zal BiblioNu de gevolgen van Corona
betalen uit de vacatureruimte die het afgelopen jaar is ontstaan. Maar aangezien BiblioNu op dit moment
volop in de transitie zit en de vacatureruimte benut dient te worden voor het nieuwe personeelsbestand is
het wenselijk om de gevolgen van corona te subsidiëren.
1.2. De subsidie wordt verleend op basis van de Maatschappelijke Steunregeling Corona en het
handelingskader voor het beoordelen van individuele ondersteuningsverzoeken uit het sociaal
maatschappelijke veld.
In het handelingskader zijn de volgende leidende principes van belang:
- Het vraagstuk is ontstaan door Covid-19.
Inkomstenderving zou er niet zijn geweest als de bibliotheek niet gesloten was.
- Het vraagstuk heeft een maatschappelijke urgentie.
De bibliotheek is een basisvoorziening voor Venray en omgeving.
- De aanvrager toont eigenaarschap
BiblioNu heeft de periode dat de bibliotheek gesloten was vooral benut om de collectie boeken uit
te zoeken, vooruitlopend op de verhuizing, en zij heeft een boekenuitleenpunt opgezet.
- De gemeente is het aangewezen vangnet.
BiblioNu krijgt geen tegemoetkoming van het Rijk. Deze wordt zo nodig via de gemeente
verstrekt. Overige inkomstenbronnen zijn niet beschikbaar. De financiële positie van BiblioNu is
ook zodanig dat er geen opgebouwde reserves zijn om dit te kunnen opvangen.

Risico’s
n.v.t.

Kanttekeningen
n.v.t.

Communicatie
BiblioNu wordt via bijgaande beschikking geïnformeerd over dit besluit.

Financiële gevolgen
De subsidie wordt betaald uit de coronacompensatie voor culturele organisaties die we van het Rijk
hebben ontvangen en wordt verwerkt via een administratieve wijziging in de begroting.
Verantwoording van de subsidie vindt plaats via de jaarrekening en het jaarverslag (2020) van BiblioNu.

Personele/organisatorische gevolgen
n.v.t.
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Juridische gevolgen
Het besluit is gebaseerd op de Maatschappelijke Steunregeling Corona, vastgesteld door het college op 15
december 2020.
Tegen dit besluit kan bezwaar worden gemaakt.

Rechtmatigheid
n.v.t.

Fatale termijnen
n.v.t.

Vervolgtraject besluitvorming
Periodiek overleg met de directeur over de stand van zaken als gevolg van Covid-19.

Evaluatie
n.v.t.

Bijlagen
1. Beschikking aan BiblioNu
2. NIET OPENBAAR subsidieaanvraag van BiblioNu
3. NIET OPENBAAR Analyse van de gemaakte kosten
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Behandeld door

Ingrid Theeuwen

Datum uw brief

24 november 2020

Uw kenmerk

Beste meneer ….
Op 24 november 2020 hebben wij uw subsidieaanvraag ontvangen. U vraagt een incidentele
subsidie van € 9.696 voor de gevolgen van Covid-19 voor de periode van maart tot en met juni
2020. In deze brief leest u ons besluit en wat wij verder nog van u verwachten.
Besluit
Uw activiteit voldoet aan onze criteria. Daarom hebben wij besloten dat wij u een eenmalige
subsidie verlenen voor de gevolgen van Covid-19. De hoogte van de subsidie bedraagt € 9.696 en
is conform het door u ingediende financiële overzicht.
Waarom hebben wij dit besluit genomen?
Ons subsidiebeleid is vastgelegd in de Algemene subsidieverordening gemeente Venray (Asv), het
Besluit nadere regels subsidieverstrekking gemeente Venray (Bnrs) en de Maatschappelijke
Steunregeling Corona.
In de Kunst- en Cultuurnota 2016-2020 is vastgesteld dat we willen bereiken dat er goede
faciliteiten zijn en dat we de lokale infrastructuur versterken. Daarvoor faciliteren we de
basisvoorzieningen. Nu door Covid-19 de culturele infrastructuur in het gedrang komt voor
BiblioNu, zijnde een basisvoorziening voor de gemeente Venray, is op basis van de
Maatschappelijke Steunregling Corona vastgesteld een subsidie van € 9.696 te verstrekken voor
het tekort dat is ontstaan door Covid-19.
Betaling
Wij betalen de subsidie zo spoedig mogelijk uit op IBAN………..
Directe vaststelling
De subsidie wordt direct vastgesteld. Dit betekent dat de subsidie direct definitief wordt toegekend
en u deze niet meer hoeft te verantwoorden. Wel kan het zijn dat de subsidie achteraf wordt
gewijzigd of wordt ingetrokken. In de artikelen 4:49 en 4:50 van de Algemene wet bestuursrecht

Datum

21 december 2020

Ons kenmerk
Pagina

2 van 2

(Awb) en artikel 11 van de Asv is beschreven wanneer dit kan gebeuren. U wordt daar uiteraard
altijd over geïnformeerd.
Uw verplichtingen
Aan de verlening van de subsidie zijn een aantal algemene verplichtingen en voorwaarden
verbonden. Deze kunt u vinden in artikel 4:69 van de Awb, artikel 5 van de Asv, en de artikelen
1.6 en 1.7 van het Bnrs.
-

dat u de subsidie besteedt aan de activiteiten waarvoor deze verleend is;

-

dat u een goede administratie voert zodat wij kunnen zien waar u de subsidie aan besteed

-

dat u aan ons meldt wanneer er zich iets voordoet dat invloed kan hebben op het recht op

heeft;
de subsidie;
Bezwaar
Als u het niet eens bent met ons besluit, dan kunt u hiertegen bezwaar maken.
Dit kan via www.venray.nl/bezwaarschrift-indienen. Daarvoor heeft u uw elektronische
handtekening (DigiD) nodig. Ook kunt u schriftelijk bezwaar indienen. Dit bezwaarschrift stuurt u
naar burgemeester en wethouders van Venray, Postbus 500, 5800 AM Venray.
In het bezwaarschrift schrijft u waarom u het niet eens bent met ons besluit. Denkt u eraan dat u
het bezwaarschrift ondertekent en dat u uw naam en adres vermeldt. U heeft zes weken om het
bezwaarschrift in te dienen. Als u bezwaar maakt, treedt het besluit toch in werking. Alleen als er
spoedeisende belangen zijn die dat nodig maken, kunt u bij de rechter om een tijdelijke maatregel
vragen. Dat heet een voorlopige voorziening. Alle informatie hierover kunt u krijgen via de griffie
van de rechtbank Limburg, telefoonnummer 088 – 3612222, Postbus 950, 6040 AZ Roermond.
Vragen?
Heeft u nog vragen? Bel of mail gerust met Ingrid Theeuwen. Bel 06-19837139 of mail naar
gemeente@venray.nl ter attentie van Ingrid Theeuwen.
Met vriendelijke groet,
Het college van burgemeester en wethouders,
, burgemeester

, secretaris

