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Geacht bestuur,
Graag informeer ik u over de hoogte van het subsidieplafond voor de budgetsubsidie voor
uw instelling voor de jaren 2013 en 2014.
Aanleiding
Op 28 augustus 2012 heeft wethouder Hofstra in een bestuurlijk overleg aangekondigd dat
het college voornemens is te bezuinigen op het bibliotheekwerk in Krimpen aan den IJssel.
Vanaf 2013 wordt het bestemmingsreserve ter vervanging van de inventaris niet langer
opgebouwd. Vanaf 2014 loopt de totale bezuiniging op tot circa € 100.000,-. Dit voornemen
is op 10 oktober 2012 per brief aan u bevestigd. Op donderdag 8 november 2012 heeft de
gemeenteraad van Krimpen aan den IJssel de meerjaren gemeentebegroting voor de
periode 2013-2016 vastgesteld, inclusief subsidieplafonds.
Subsidieplafond 2013 en 2014
Op 4 december 2012 heeft het college van B&W besloten de bezuiniging op de Bibliotheek
aan den IJssel te bevestigen. Onderstaand treft u het – door de gemeenteraad
vastgestelde – bijgestelde subsidieplafond voor uw budgetsubsidie voor 2013 en 2014 aan.
Bij dit subsidieplafond is de – reeds bij u bekende – vastgestelde taakstelling van 5% voor
de periode 2011-2014 op alle budgetsubsidies meegenomen. Bij de subsidieverlening
2011 en 2012 is een korting van -1,25% toegepast. Voor de jaren 2013 en 2014 is de
korting eveneens bepaald op -1,25%. Het subsidieplafond voor 2013 en 2014 ziet er als
volgt uit.
Maximale budgetsubsidie 2012
Stopzetten opbouw reserve
Afname 1,25%
Maximale budgetsubsidie 2013

Maximale budgetsubsidie 2013
Bezuiniging activiteiten
Afname 1,25%
Maximale budgetsubsidie 2014

€ 462.340,€ 30.287,€ 432.053,€ 5.401,€ 426.652,-

€ 426.652,€ 20.000,€ 406.652,€ 5.333,€ 401.319,-

Naast bovenstaande bezuiniging op het activiteitenbudget heeft het college eveneens
besloten de voorgenomen bezuiniging van € 50.000,- op de huurvergoeding te handhaven.
Deze bezuiniging kunt u invullen door minder m² te huren van de gemeente.
Wilt u bij al uw correspondentie het zaaknummer vermelden.

Het totale budget voor uw instelling ziet er voor 2013 en 2014 als volgt uit.
Maximale budgetsubsidie 2013
Huurvergoeding 2013 (index 2,3%)
Maximale budget 2013
Maximale budgetsubsidie 2014
Huurvergoeding 2014 (index onbekend)
Maximale budget 2014

€ 426.652,€ 392.615,€ 819.267,€ 401.319,€ 342.615,€ 743.934,-*

* Dit budget is voorlopig door de onzekerheid over de indexering van de huurvergoeding

Heeft u bezwaar?
Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u een bezwaarschrift sturen aan het college
van burgemeester en wethouders. Zorgt u er voor dat u het bezwaarschrift indient binnen
zes weken na de dag waarop deze brief is verzonden. Daarmee voorkomt u dat wij uw
bezwaarschrift niet meer kunnen behandelen.
Contact
Graag blijven we met u in contact over de gevolgen van de bezuiniging. Mocht u naar
aanleiding van deze brief nog vragen hebben. Dan kunt u contact opnemen met Robin
Haan. Hij is bereikbaar op 0180 – 540 723 of via robinhaan@krimpenaandenijssel.nl. Ik
hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend,
namens burgemeester en wethouders

Mr. H.S. Prins
Directeur Afdeling Samenleving
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