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Inleiding
In de afgelopen jaren hebben de provincies als aanjager en regisseur de bibliotheekvernieuwing in
Nederland gestimuleerd. Ze zijn erin geslaagd de landelijke ontwikkelingen en het rijksbeleid te vertalen
naar de regio en vice versa en verbindingen te leggen tussen bibliotheken en het kleine kernenbeleid,
laaggeletterdheid, stedenbeleid, cultuur, welzijn en zorg. De meeste energie en aandacht zijn de
afgelopen periode gestoken in de structuurveranderingen.
In de Provincie Limburg zijn recent negen zogenaamde basisbibliotheken opgericht en werkzaam te
weten: Heuvelland, Maastricht, BiblioNova (Westelijke Mijnstreek), BiblioRura (Roermond e.o.)
BiblioCenter (Weert e.o.) BiblioNu (Venray e.o.) Venlo, Biblio+, Parkstad. Deze bibliotheken zijn
inmiddels operationeel.
Om de structuurverandering extra te ondersteunen heeft de Provincie Limburg de afgelopen jaren naast
de middelen van het Rijk de eigen provinciale projectmiddelen, naast de rijksmiddelen, voornamelijk voor
de structuurverandering ingezet. Nu de voorgenomen resultaten in grote lijnen behaald zijn en de
rijksmiddelen vanaf 2009 niet meer via de provincies lopen, kiest de Provincie Limburg ervoor om met
ingang van 2009 haar eigen autonome middelen in te zetten voor het behalen van doelen die een directe
en meetbare kwalitatieve en kwantitatieve verbetering van de dienstverlening aan de burgers als resultaat
hebben.
De beleids- en aanvullende subsidieregels voor het provinciaal beleid inzake openbare bibliotheken
2009-2011 zijn volledig in de geest van de bevindingen en aanbevelingen van de commissie Lodders
opgesteld. Dit betekent dat de Provincie de opdrachtgeversrol van de gemeenten op het gebied van
openbare bibliotheken onderkent en respecteert. De door de Provincie te subsidiëren projecten moeten
daarom ook binnen de gemeentelijke beleidskaders voor openbare bibliotheken passen. Daarom is over
dit beleidskader in een vroeg stadium met gemeenten overleg gevoerd. Dit heeft erin geresulteerd dat het
kader op een aantal kleine onderdelen is aangepast c.q. aangevuld met opmerkingen van gemeenten.
De Provincie Limburg stelt jaarlijks in het totaal een bedrag van € 3.055.615,= aan subsidie ter
beschikking voor het openbare bibliotheekwerk, conform de beleidsnota Cultuur 2009-2012 . Dit bedrag is
onderverdeeld in vier subsidiestromen namelijk:
1. Projectengeld bibliotheekvernieuwing € 1.000.000,=
2. Exploitatiesubsidie Bibliotheekhuis € 1.204.610,= (peildatum 31-12-2008)
3. Limburgense collectie € 192.916,= (peildatum 31-12-2008)
4. Subsidie voor ingedaald (voormalig-Bibliotheekhuis) personeel € 658.089,= (peildatum 31-12-2008)
In dit document zijn voor deze vier geldstromen de provinciale uitgangspunten opgenomen. Hierdoor
wordt een compleet beeld gegeven van het totaal aantal autonome middelen die de Provincie inzet voor
het openbaar bibliotheekwerk.

Projectensubsidie
Provinciale doelen bibliotheekwerk 2009-2011
Alle projecten die (deels) met provinciale middelen worden gefinancierd moeten resulteren in meetbare,
zichtbare en kwalitatief betere en nieuwe bibliotheekvoorzieningen, zowel fysiek als digitaal, voor alle
inwoners van de Provincie Limburg.
Met het bereiken van dit resultaat zal een bijdrage geleverd worden aan het coalitieakkoord 2008-2011, in
het bijzonder aan de programma’s Investeren in mensen en Investeren in wijken en dorpen.

Prioriteiten
Binnen het brede veld van bibliotheekvoorzieningen heeft de Provincie Limburg de volgende prioriteiten
aangebracht die in aanmerking kunnen komen voor subsidiering:
Ondersteuning provinciaal bibliotheeknetwerk in de vorm van salariskosten voor medewerker
beleidsondersteuning van de VLB (max. 1 fte) + kosten overleg netwerkpartners tot max. € 2.000,=
per jaar. Huisvestingskosten hiervoor zijn uitgesloten van subsidie;
Erfgoedprojecten (conform de door de Provincie en het DEN vastgestelde normen) zowel
digitalisering als ontsluiting;
Nieuwe bibliotheekvoorzieningen in het kader van het provinciaal beleid ‘Investeren in steden en
dorpen’ en ‘Investeren in mensen’;
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Loketinformatie ten behoeve van nieuwe terreinen op het gebied van zorg, doelgroepen, jongeren,
centra voor jeugd en gezin (conform provinciaal jeugdbeleid), etc. tot max. € 12.500,= per (digitaal)
loket ;
Implementatie provinciaal collectiebeleidsplan incl. de zwaartepuntcollecties zoals Limburgense
collectie, HBO + collectie en uitvoering Wetenschappelijke Steun Functie;
Ontwikkelen e-cultuur bibliotheken in relatie met kunst/cultuur/media/wetenschap en onderwijs;
Opschaling basisbibliotheken.

Uitgesloten van subsidie zijn:
1. alle vormen van exploitatiekosten (zoals exploitatiekosten voor gebouw, bedrijf, systemen etc.);
2. de kosten van onderhoud en/of verbouwing van gebouwen;
3. de kosten van ambtelijke ondersteuning van en door gemeenten;
4. de uurvergoeding voor directeuren en/of managers van bibliotheken;
5. de uurvergoeding voor overig bibliotheekpersoneel;
6. projecten voor bibliotheken die niet samenwerken in/met een basisbibliotheek;
7. projecten voor bibliotheken die niet samenwerken in het provinciaal bibliotheeknetwerk.
Op punt 5 wordt één uitzondering gemaakt. De uurvergoeding voor het overig bibliotheekpersoneel komt
wel voor subsidie in aanmerking als er aantoonbaar sprake is van specifiek voor een bepaald project aan
te trekken extra personeel.
De rijksmiddelen worden vanaf 1 januari 2009 niet meer via de provincies maar centraal uitgezet. De
minister heeft besloten dat de rijksmiddelen ingezet moeten worden specifiek op de hieronder staande
programmalijnen én voor leesbevordering. Voor dat laatste onderdeel is landelijk 1 miljoen euro
gereserveerd. De rijksprioriteiten c.q. programmalijnen zijn:
1. Digitale infrastructuur
2. Digitale diensten
3. Collectiebeleid
4. HRM
5. Marketing
Limburgse projecten die aanspraak kunnen maken op rijkssubsidiemiddelen, komen niet in aanmerking
voor subsidie uit provinciale middelen.
Erfgoedprojecten
Het provinciale doel van deze projecten is om het Limburgse erfgoed in welke vorm dan ook, voor een zo
breed mogelijk publiek te ontsluiten en bereikbaar te maken. Via de bibliotheken wordt, in samenwerking
met de locale heemkundekringen en gemeentearchieven, op lokaal niveau gewerkt aan het digitaliseren
en ontsluiten van erfgoed. Een goed voorbeeld, dat al operationeel is, is Rooynet (www.rooynet.nl) van
Venray en omgeving. Het digitaliseren op zich dient te gebeuren middels de door de Provincie Limburg
vastgestelde standaards. De achterliggende gedachte hierbij is dat het mogelijk moet zijn om enerzijds
via de afzonderlijke sites en anderzijds over alle sites heen, naar specifieke informatie gezocht kan
worden. De provincie draagt zorg voor de overkoepelende site www.limburgserfgoed.nl welke in 2009
operationeel zal zijn.

Procedure om subsidie aan te vragen
Het Provinciale subsidiekader 2004 is onverminderd van toepassing.
De projectsubsidies kunnen alleen aangevraagd worden door gemeenten, basisbibliotheken, de
Vereniging Limburgse Basisbibliotheken (VLB) en het Bibliotheekhuis.
Voor de aanvraag moet het standaard projectenformat van de Provincie worden gebruikt. Wanneer een
aanvraag wordt ingediend door een andere instantie dan een gemeente, dient een verklaring van de
gemeente(n) te worden bijgevoegd waaruit blijkt dat het de projecten door de gemeente worden gesteund
en binnen het gemeentelijk bibliotheekbeleid vallen.
Het maximale budget per jaar is 1 miljoen euro. Dit bedrag wordt jaarlijks niet geïndexeerd.
Een bedrag van maximaal € 800.000,= zal jaarlijks in twee tranches bestemd zijn voor
projectensubsidies. Een bedrag van € 200.000,= is beschikbaar voor opdrachtverstrekking ten behoeve
van bibliotheekprojecten.
De twee tranches zijn:
1ste tranche met een maximaal bedrag van € 500.000,=, uiterste aanvraagdatum 1 maart 2009;
2de tranche met een maximaal bedrag van € 300.000,=, uiterste aanvraagdatum 1 september 2009.

3

Indien het bedrag van de 1ste tranche en/of voor opdrachtverstrekking niet geheel wordt opgebruikt
worden de restbedragen toegevoegd aan het bedrag van de 2e tranche.

Exploitatiesubsidie Bibliotheekhuis
Het Bibliotheekhuis is de Provinciale Service Organisatie voor openbare bibliotheken in de Provincie
Limburg. Het Bibliotheekhuis Limburg is in mei 2004, vanuit het voormalige Symbiose, als zelfstandige
stichting opgericht.
Het Bibliotheekhuis levert tweede lijns ondersteuning aan de openbare bibliotheken in de Provincie
Limburg en vormt, samen met deze bibliotheken, het bibliotheeknetwerk Limburg. Afspraken, wederzijdse
verplichtingen en doel van dit netwerk zijn in juli 2008 vastgelegd in de notitie ‘ Provinciaal
bibliotheeknetwerk Limburg’. Dit document is ondertekend door beide netwerkpartners en de
verantwoordelijke gedeputeerde van de Provincie Limburg.
In 2007 is binnen het Bibliotheekhuis een administratieve scheiding gemaakt binnen het Bibliotheekhuis
tussen gesubsidieerde en marktconforme activiteiten. De marktconforme activiteiten moeten financieel
zelfstandig kunnen draaien. De Provincie mag daar, volgens Europesche wetgeving, geen subsidie aan
verstrekken. Tot en met 2009 maakt het Bibliotheekhuis nog gebruik van de minimisregeling binnen de
Europese wetgeving. Dit houdt in dat er binnen een periode van drie jaar maximaal € 200.000,=
overheidssteun mag worden gegeven aan marktconforme activiteiten.
De Provincie Limburg heeft de volgende uitgangspunten voor het Bibliotheekhuis geformuleerd:
klant -en vraaggericht (jaarlijks werkplan op stellen in overleg met klanten/afnemers);
uitvoeren van werkzaamheden t.b.v. tweede lijns ondersteuning Limburgse openbare bibliotheken;
uitvoeren van coördinerende, regievoerende, ondersteunende en/of uitvoerende werkzaamheden
voor de Limburgse basisbibliotheken conform de netwerkafspraken in het hierboven genoemde
netwerkdocument;
uitvoeren van diverse werkzaamheden ten behoeve van het openbaar bibliotheekwerk voor de
Provincie Limburg;
maximale subsidie per jaar is € 1.204.610,= (peildatum 31 december 2008) en wordt jaarlijks
geïndexeerd conform de vaste provinciale indexatie afspraken.

Limburgense collectie
De Provincie financiert reeds meerdere jaren de exploitatie van de specifieke Limburgense collectie.
Deze bevindt zich deels bij de openbare bibliotheek Maastricht en deels bij het SHCL. In 2008 is op
verzoek van Gedeputeerde Staten een onderzoek gestart naar de definitie, de ontsluiting, het bereik en
de efficiency van deze collectie. Dit onderzoek vindt plaats met medewerking van de directies van de
betrokken instanties.
Doel is om de collectie Limburgense voor een zo groot mogelijk publiek ontsloten en beschikbaar te
hebben. Het onderzoek zal in het tweede kwartaal van 2009 gereed zijn. De conclusies en aanbevelingen
zullen vervolgens aan Gedeputeerde Staten worden voorgelegd.
De jaarlijkse subsidie voor de openbare bibliotheek Maastricht, specifiek voor het onderdeel
Limburgense, bedraagt € 192.916,= (peildatum 31 december 2008). Dit bedrag wordt jaarlijks conform de
provinciale regels geïndexeerd.
De aanvragen voor de genoemde jaarlijkse subsidie s moet uiterlijk op 1 oktober van het voorafgaande
jaar bij de Provincie zijn ingediend. De Algemene subsidievoorwaarden 2004 zijn hierop van toepassing.

Subsidie voor ingedaald (voormalige-Bibliotheekhuis) personeel
Bij de oprichting van de zelfstandige stichting het Bibliotheekhuis Limburg in 2004 hebben Provinciale
Staten het beleid ‘Taak over, mens over, middelen over’ vastgesteld. Dit beleid hield in dat bij het
decentraliseren van taken van het Bibliotheekhuis naar de openbare bibliotheken de desbetreffende
medewerkers plus de daar aan verbonden loonkosten mee zouden overgaan. Dit is voor de Provincie
een kostenneutrale actie omdat middelen die overgaan naar bibliotheken worden gekort op de middelen
voor het Bibliotheekhuis.
Het maximale bedrag bestemd voor ingedaald personeel is € 658.089,= (peildatum 31 december 2008)
en wordt jaarlijks conform provinciale regels geïndexeerd.
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De bibliotheken die gebruik maken van deze regeling zijn:
BiblioNova (Westelijke Mijnstreek)
€
113.500,=
Heuvelland
€
84.990,=
Kerkrade
€
28.663,=
BiblioCenter
€
175.205,=
Maas en Peel
€
225.234,=
BiblioNu
€
30.497,=
De bibliotheek die in dit kader subsidie ontvangt is verplicht om jaarlijks bij de eindafrekening aan de
Provincie te verklaren dat desbetreffende persoon gedurende het gehele jaar in dienst is geweest en dat
de desbetreffende taak nog bestaat.
Tevens heeft de bibliotheek de verplichting bij personeelswisselingen de Provincie vooraf toestemming te
vragen. Allereerst wordt dan bekeken of er nog mensen van het Bibliotheekhuis moeten indalen naar de
bibliotheken. Pas daarna kan door de Provincie toestemming worden gegeven voor werving van nieuwe
medewerkers. Vanzelfsprekend alleen indien de oorspronkelijke taak nog blijft bestaan.

In werking treding
Deze beleids- en subsidieregels Limburgse Openbare Bibliotheken 2009-2011 treden in werking op 1
januari 2009 en eindigen op 31 december 2011. Jaarlijks, voor 31 december, zullen de prioriteiten en de
verdeling in tranches voor het daar op volgende jaar bekeken en, indien nodig, aangepast worden.
In het laatste kwartaal 2009 zal een evaluatie plaatsvinden van de gehele beleids- en subsidieregels.

Algemene subsidievoorwaarden 2004
Op de hiervoor genoemde subsidieregels zijn de Algemene subsidievoorwaarden 2004 onverkort van
toepassing.

Gedeputeerde Staten voornoemd,
L.J.P.M. Frissen, voorzitter
drs. W.L.J. Weijnen, secretaris

Uitgegeven, 22 januari 2009
De Secretaris,
drs. W.L.J. Weijnen
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