
BELEIDSREGEL SUBSIDIËRING 2019 

3.2 - Bibliotheekwerk 

Burgemeester en Wethouders van Krimpen aan den IJssel 

overwegende dat het gewenst is activiteiten te stimuleren die bijdragen aan het scheppen van voorwaarden 

en het bevorderen van de algemene toegankelijkheid van activiteiten op het gebied van kunst, cultuur, 

kunstzinnige en creatieve vorming en amateuristische kunstbeoefening. 

gelet op artikel 2, 4 en 6 van de Algemene Subsidieverordening Krimpen aan den IJssel 2018 

besluiten 

vast te stellen de volgende regeling: 

Subsidieregeling Bibliotheekwerk 

Doel

Burgers in staat stellen zich te ontwikkelen en te ontspannen door middel van het lezen van boeken, kranten 

en tijdschriften, kennis te nemen van cd’s, dvd’s en andere documentatie en informatiedragers. 

Doelgroep

Alle inwoners van de gemeente Krimpen aan den IJssel. 

Aanvrager

A. Bibliotheek aan den IJssel 

B. Stichting Christelijke Uitleenbibliotheek 

Subsidiesoort

A. Budgetsubsidie 

B. Erkenningsubsidie 

Inwerkingtreding 

Deze beleidsregel geldt voor aanvragen vanaf het subsidiejaar 2019.  

Basisvoorwaarden

A. Bibliotheek aan den IJssel 

1. Kennis- en informatievoorziening: de bibliotheek biedt met de collectie (fysiek en digitaal) als basis 

mogelijkheden tot uitlenen, raadplegen en vraagbemiddeling. 

2. Educatie: de bibliotheek stelt projectcollecties samen, biedt studiemogelijkheid voor scholieren, 

studenten en autodidacten, ondersteunt het onderwijs en verzorgt cursussen en workshops. 

3. Cultuur: de bibliotheek presenteert uitingen van en materialen over culturele en artistieke 

activiteiten.  

4. Lezen en literatuur: de bibliotheek biedt voor jeugd en jongeren van 0 tot 18 jaar een doorlopende 

leeslijn en een daarop aansluitende collectie. De collectie voor volwassenen sluit aan op het 

leesgedrag van de lokale bevolking. Daarnaast worden literaire lezingen en voordrachten 

georganiseerd. 

5. Ontmoeting en debat: de bibliotheek is een neutrale en objectieve ontmoetingsplaats waar alle 

groepen van de samenleving elkaar kunnen tegenkomen.  

6. Prestatiekenmerken zijn onder meer de aantallen bibliotheekpassen, openingsuren, uitleningen, 

groepsbezoeken, leesbevorderingsprojecten en bezoekers. 

De prestatiekenmerken worden jaarlijks in een overeenkomst vastgelegd. 

B. Stichting Christelijke Uitleenbibliotheek 

Om voor subsidie in aanmerking te komen dient de stichting: 

1. openbaar toegankelijk te zijn voor alle doelgroepen; 

2. minimaal 250 betalende lezers te hebben; 

3. minimaal 2,5 uur per week open te zijn; 



4. prestatiekenmerken zijn aantallen lezers, bezoekers, uitleningen en hoogte contributie; 

5. die prestaties in het jaarverslag op te nemen. 

Specifieke criteria

n.v.t. 

Erkenningsubsidie

Bij de aanvraag voor een erkenningsubsidie dienen alle in de ‘Algemene subsidieverordening 2018’ 

genoemde bescheiden aangeleverd te worden.  

Verdeelsleutel

1. De gemeenteraad stelt met de vaststelling van de programmabegroting het subsidieplafond vast.  

2. In Krimpen aan den IJssel is er plaats voor 2 aanbieders voor het bibliotheekwerk. 

3. De jaarlijkse subsidie bestaat uit: 

A. Bibliotheek aan den IJssel:   Vast bedrag  

B. Stichting Christelijke Uitleenbibliotheek: Vast bedrag  

4. Het college bepaalt elk jaar of het subsidiebedrag in aanmerking komt voor indexering. 


