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1. Het college besluit het subsidie 2010 aan de Stichting Stadsbibliotheek Haarlem en omstreken
vast te stellen op € 4.547.400,-

2. Het college gaat akkoord met het toevoegen van het positieve resultaat over 2010 van €
92.226,- aan de bestemmingsreserve Opleidingen (€ 30.742,-) en aan een bestemmingsreserve
Mobiliteitsbeleid (€ 61.484,-)

3. Het college besluit de huursubsidie 2010 aan de Stichting Stadsbibliotheek Haarlem en
omstreken vast te stellen op € 719.000,-

4. Het college besluit de subsidies voor 2010 voor de projecten ‘Kiezen voor Jeugd’,
‘Combinatiefuncties’ en ‘NT-2 Pleinen’ vast te stellen op respectievelijk € 27.000,-, € 80.000,-
en € 33.000,-

5. Het besluit heeft geen financiële consequenties
6. De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit
7. Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd aan de commissie Ontwikkeling
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Onderwerp: Vaststelling subsidie 2010 Stichting Stadsbibliotheek Haarlem en
omstreken
Reg. Nummer: 2011/13871

1. Inleiding
Voor 2010 heeft de Stichting Stadsbibliotheek Haarlem en Omstreken van de
gemeente Haarlem een budgetsubsidie ad € 4.547.400,- ontvangen.
Conform de richtlijnen van de Algemene subsidieverordening van de gemeente
Haarlem dient deze subsidie 2010 te worden vastgesteld. De stichting heeft 2010
afgesloten met een positief resultaat en verzoekt dit bedrag toe te mogen voegen aan
twee bestemmingsreserves.

2. Besluitpunten college
1. Het college besluit het subsidie 2010 aan de Stichting Stadsbibliotheek

Haarlem en omstreken vast te stellen op € 4.547.400,-
2. Het college gaat akkoord met het toevoegen van het positieve resultaat over

2010 van € 92.226,- aan de bestemmingsreserve Opleidingen (€ 30.742,-)
en aan een bestemmingsreserve Mobiliteitsbeleid (€ 61.484,-)

3. Het college besluit de huursubsidie 2010 aan de Stichting Stadsbibliotheek
Haarlem en omstreken vast te stellen op € 719.000,-

4. Het college besluit de subsidies voor 2010 voor de projecten ‘Kiezen voor
Jeugd’, ‘Combinatiefuncties’ en ‘NT-2 Pleinen’ vast te stellen op
respectievelijk € 27.000,-, € 80.000,- en € 33.000,-

5. Het besluit heeft geen financiële consequenties
6. De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit

besluit
7. Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd aan de commissie

Ontwikkeling

3. Beoogd resultaat
Vaststelling van diverse in 2010 verleende subsidies aan de Stichting
Stadsbibliotheek Haarlem en omstreken.

4. Argumenten

Prestaties gehaald
De prestaties van de Stichting Stadsbibliotheek Haarlem en Omstreken (hierna: de
bibliotheek) zijn zowel inhoudelijk als financieel conform de voorwaarden uit de
subsidiebeschikking 2010.

In het jaarverslag 2010 legt de bibliotheek verantwoording af over de gerealiseerde
prestaties gedurende dit kalenderjaar. In de zes vestigingen van de bibliotheek zijn
bijna 600.000 bezoekers ontvangen en in totaal 1.567.943 uitleningen en
verlengingen gerealiseerd. Het aantal leden per ultimo 2010 bedraagt 48.195 en dat
is iets hoger dan eind 2009.

De bibliotheek meldt daarnaast in het verslag een schatting van het gebruik van
webdiensten (ca. 2.700.000), 190.607 digitale zoekacties en in Haarlem 5.688
bezoekers van de 104 verschillende activiteiten, exclusief de tentoonstellingen. In
2010 zijn 295 groepen en 6.045 leerlingen/cursisten ontvangen.

Collegebesluit
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Subsidies drie specifieke projecten
Via het jaarverslag legt de bibliotheek tevens verantwoording af over drie projecten
waarvoor de stichting subsidie van de gemeente ontvangt:

-Website Kiezen voor jeugd (€ 27.000,-)
De website www.cjghaarlem.nl fungeert succesvol als de portal voor de Centra voor
Jeugd en Gezin en geeft antwoord op vragen over opvoeden en opgroeien in
Haarlem.De website trok in 2010 38.500 bezoekers die ruim 169.000 pagina’s
raadpleegden. In vergelijking met 2009 is dit een verhoging in het aantal bezoekers
van 52% en het aantal pagina’s van 59%. De gemiddelde verblijfsduur was bijna
3,33 minuten per bezoek. Er worden per sessie gemiddeld 4,4 pagina’s bekeken.
De bibliotheek levert het benodigde digitale instrumentarium én de hoofdredacteur.
De partnerinstellingen die zich bezighouden met jeugdbeleid zijn leverancier van
kennis en informatie. De bibliotheek is verantwoordelijk voor selecteren, ordenen,
ontsluiten en presenteren van de geleverde kennis en informatie.

-NT-2 pleinen (€ 33.000,-)
In 2010 hebben 764 deelnemers het educatief programma voor Nederlands als
tweede taal (NT-2) bij de verschillende vestigingen van de bibliotheek gevolgd. Dit
is een stijging van 54% t.o.v. 2009.
De subsidie is aan de bibliotheek verleend t.b.v. de uitvoering van de NL-pleinen in
het kader van inburgering en laaggeletterheid. Door de samenwerkingsafspraken
met de deelnemende organisaties en instellingen te verlengen zijn meer
inburgeraars aangemeld bij de bibliotheek. De deelnemers zijn door onze (nieuwe)
taalaanbieders aangedragen maar ook via Vluchtelingenwerk; Roads en de
Vrijwilligerscentrale.
Daarnaast fungeert de bibliotheek als informatiepunt voor inburgering. Ongeveer 50
mensen met vragen over taaltrajecten en arbeidstoeleiding zijn doorverwezen naar
de betreffende instanties. Helaas is de bibliotheek er niet in geslaagd om de
leeskring voor de Suranta (Surinaamse en Antilliaanse 55-plussers) goed van de
grond te krijgen. De groep is wel geïnformeerd over het belang van lezen en
taalontwikkeling. Deze middelen zijn in overleg met de gemeente ingezet voor een
leeskring voor laaggeletterde Nederlanders, een activiteit die wel succesvol blijkt.

-Combinatiefuncties (€ 80.000,-)
Met ingang van 2009 heeft de bibliotheek twee combinatiefunctionarissen
aangesteld. Deze zijn werkzaam als Mediacoach en Coördinator Leesbevordering.
Beiden zijn werkzaam op de Willem van Oranjeschool en Brede School Parkrijk.
Vooral op het vlak van ICT-vaardigheden zijn zichtbare resultaten geboekt. De
activiteiten op het gebied van leesbevordering zijn sterk gericht op taalontwikkeling
en woordenschat.
Er worden tal van methodes gebruikt om de doelen te bereiken. Voorbeelden
hiervan zijn Waanzinnig Web Wijs, Woordwaaier met Word, Mediamug, Digitaal
prentenboek, Spelen met boeken en de Verteltafel.

Jaarrekening 2010
De bibliotheek heeft een winst voor bestemming gemaakt van € 36.223,-. Na
onttrekking van de bestemmingsreserve vaste activa voor het bedrag van de in de
exploitatie opgenomen afschrijving ad € 56.003,-, resteert een positief resultaat na
bestemming van € 92.226,-. Dit bedrag is door de bibliotheek toegevoegd aan een
bestemmingsreserve opleidingen (€ 30.742,-) en een bestemmingsreserve
Mobiliteitsbeleid (€ 61.484,-).

http://www.cjghaarlem.nl/
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De algemene reserve is t.o.v 2009 niet gewijzigd en bedraagt € 424.949,72.
Bij de vaststelling van het subsidie 2009 is de bibliotheek verzocht om alsnog een
tweetal voorzieningen te treffen voor vooruitontvangen contributies en vakantiegeld
tot een bedrag van ca. € 230.000,-. Dit naar aanleiding van een door de accountant
opgenomen beperking in het oordeel over de jaarrekening 2009. De bibliotheek
heeft aangegeven dit niet te kunnen realiseren, omdat de algemene reserve hiertoe
niet de financiële ruimte biedt. Zeker gezien de aangekondigde extra bezuinigingen
die op de bibliotheek afkomen en waarover in de kadernota 2011 zal worden
besloten.
In de huidige accountsverklaring is de beperking t.a.v. de contributies en
vakantiegelden niet meer opgenomen. Het is met het oog op de financiële risico’s
die de bibliotheek loopt (zie verder onder Weerstandsvermogen en risicoparagraaf)
redelijk om van de opgelegde verplichting v.w.b. 2009 af te zien.

Analyse exploitatie
In de aangepaste begroting 2010 van de bibliotheek (d.d. 23 maart 2010) werd een
resultaat van € 73.600,- nadelig geraamd (voor bestemming).
Het resultaat voor bestemming volgens de jaarrekening 2010 bedraagt € 36.223,-
voordelig. Ten opzichte van de begroting is derhalve sprake van een voordeel van
ca. € 110.000,-.
Dit voordeel wordt met name veroorzaakt door hogere inkomsten (detachering van
twee medewerkers bij ProBiblio, hogere opbrengsten uit activiteiten van
Ontmoeting & Debat en verhuur ruimten). Aan de lastenkant is sprake van lagere
kapitaallasten door vertraging van geplande investeringen.

Huursubsidie
Voor de huur van de diverse bibliotheekpanden is separaat voor 2010 door de
gemeente een subsidiebedrag van € 719.000,- aan de bibliotheek ter beschikking
gesteld. Deze lasten zijn ook in de jaarrekening 2010 opgenomen. Het subsidie
wordt op dit bedrag vastgesteld.

5. Kanttekeningen

Omvang weerstandsvermogen en risico’s
Dit jaar is door de bibliotheek op verzoek van de gemeente een paragraaf ‘Omvang
weerstandsvermogen en Risico’s’ opgenomen. Hierin wordt door de bibliotheek
gemeld, dat juist door de grote druk van de aangekondigde bezuinigingen in de
periode 2012-2018 de stichting nu geen gehoor kan geven aan het verzoek van de
gemeente om de voorziening voor vooruitontvangen contributies met € 80.000,- op
te hogen alsmede een voorziening te treffen voor uit te betalen vakantiegelden (€
150.000,-). De huidige algemene reserve van € 425.000,- is benodigd voor de
opvang van mogelijke risico’s waarmee de bibliotheek in komende jaren kan
worden geconfronteerd. Het mogelijk financieel effect van een aantal risico’s wordt
door de stichting ingeschat op per saldo ca. € 150.000,-.
Geconcludeerd kan worden dat het huidige weerstandsvermogen van € 425.000,-
voldoende is om de huidige risico’s op te vangen.

Recente ontwikkelingen
De bibliotheek wijst op een tweetal ontwikkelingen die een negatieve invloed
kunnen hebben op de opbrengsten:
-lancering van een gratis attenderingsservice voor het vermijden van boetes
(www.boekenliefde.nl). Dit zal derving van boetes kunnen betekenen;
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-met ingang van 2012 treedt een wet in werking waarbij klanten per maand mogen
opzeggen. Creatieve marketing is nodig om de negatieve effecten hiervan op te
kunnen vangen.

6. Uitvoering
De diverse subsidies zijn in 2010 besteed.

7. Bijlagen
Jaarverslag en jaarrekening 2010 Stichting Stadsbibliotheek Haarlem en Omstreken
liggen ter inzage.

Het college van burgemeester en wethouders

de secretaris de burgemeester



 

1 

  
 
 
 
 
 

 
Jaarverslagen 2010 
 
Stichting Stadsbibliotheek Haarlem en omstreken 
 
en 
 
Stichting Basisbibliotheek Haarlem-Heemstede 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Haarlem, 25 Maart 2010



  

 2 

 
Inhoudsopgave 
Jaarverslag Stichting Stadsbibliotheek Haarlem en omstreken 2010     3 
 
Jaarverslag Stichting Basisbibliotheek Haarlem-Heemstede 2010     14 
 
Jaarverslag Raad van Toezicht        15 
 
Code Cultural Governance         16 
 
Headlines Pers & PR          17 
 
Financieel verslag Stichting Stadsbibliotheek Haarlem en omstreken    18 
 
 Geconsolideerde Balans per 31 december 2010      20 
 
 Geconsolideerde Staat van Baten en Lasten 2010     22 
 
Bijlagen 
 
Bijlage 1 Geleverde prestaties 2010 gemeente Haarlem      24 
 
Bijlage 2  Geleverde prestaties 2010 gemeente Heemstede     32 
 
Bijlage 3  Toelichting op de balans        36 
 
Bijlage 4 Toelichting op Staat van Baten en Lasten      40 
     
Bijlage 5 Balans Stichting Basisbibliotheek Haarlem-Heemstede     44 
 
Bijlage 6 Staat van Baten en Lasten Stichting Basisbibliotheek Haarlem-Heemstede   45 
 
Bijlage 7 Overige gegevens 

- Gebeurtenissen na balansdatum      46 
- Controleverklaring accountant jaarrekening    47 
- Controleverklaring accountant projecten     49 

 
 
 
 
 
 
 



 

3 

  

Jaarverslag Stichting 
Stadsbibliotheek Haarlem en 
omstreken 2010 



  

 4 

Voorwoord 
De wereld van informatie is enorm in beweging. Om toekomstbestendig te zijn moet de bibliotheek vernieuwen, met 
digitale content, geautomatiseerde dienstverlening en moderne inrichtingsconcepten. Tegelijk heeft de bibliotheek 
Haarlem en omstreken te maken met grote bezuinigingen vanuit de gemeentes Haarlem, Heemstede en 
Haarlemmerliede/Spaarnwoude, en de provincie Noord Holland. Samenwerking met andere bibliotheken en 
vernieuwing van de infrastructuur is geboden om deze uitdagingen het hoofd te bieden. Het jaar 2010 stond dan ook in 
het teken van het herstructureren van de fundamenten. 
 
Zo werd een nieuwe, personaliseerbare, website gelanceerd. De IT infrastructuur werd opnieuw aanbesteed, waarbij 
samengewerkt wordt met 4 culturele partners in Haarlemmermeer. Vestiging Heemstede werd opnieuw ingericht. 
Verschillende mediaverwerkingsprocessen werden strak getrokken. Het aantal personeelsleden werd gereduceerd 
doordat verschillende mensen met vervroegd pensioen gingen. De bibliotheek ging meer samenwerken met andere 
bibliotheken in het land aan dienstverlening en marketing. Met verschillende scholen in primair, voortgezet en hoger 
onderwijs werden samenwerkingsovereenkomsten gesloten. 
 
Voor de klant waren er nog meer vernieuwingen, bijv. gratis reserveren waardoor klanten de bibliotheek efficiënter 
kunnen gebruiken als ze iets gerichts zoeken. Verder werden e-readers met e-books uitgeleend en was er een 
aantrekkelijk activiteitenprogramma met daarin als nieuw element  cursussen op het gebied van ”mediawijsheid”.  
 
Vernieuwing en marketing resulteerden in stijgende cijfers voor leden, uitleningen, bezoek en ander bibliotheekgebruik.  
 
 

Missie 
De bibliotheek Haarlem en omstreken is een modern kenniscentrum dat toegang biedt tot verhalen, informatie en 
cultuur. Zij stimuleert het lees- en luisterplezier, de ontwikkeling en ontplooiing van burgers in de lokale samenleving en 
speelt als ontmoetingsplaats een belangrijke rol bij de sociale binding. 
 
 

Ambities voor de komende jaren 
De bibliotheek inspireert klanten van alle leeftijden, opleidingsniveaus en culturen via haar portal en is via digitale 
diensten onderdeel van de leefwereld van de klant. Klanten kunnen vanuit huis e-books en andere e-content 
downloaden op hun e-reader. 
 
De bibliotheek als ontmoetingsplek wordt in de toekomst steeds belangrijker. In een digitale wereld houdt de mens 
behoefte aan fysiek samenzijn: de bibliotheek biedt met haar vestigingen de perfecte plek voor studieruimte, 
informatieve bijeenkomsten en activiteiten. De bibliotheek biedt ondersteuning en cursussen op het gebied van 
mediawijsheid. 
 
De inrichting is modern, aantrekkelijk voor jongeren, en de collectie staat toegankelijk en themagewijs opgesteld, nauw 
aansluitend bij de lokale klantwensen.  
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Cijfers ultimo 2010 
 

Onderwerp Haarlem Heemstede Totaal  t .o.v.  2009 

Leden (1) 39.320 8.875 48.195 0,2% 

Uitleningen 927.126 223.794 1.150.920 0,9% 

Uitleningen+ verlengingen 1.261.387 306.556 1.567.943 -6,0% 

Bezoekers 595.599 144.403 740.002 2,8% 

Omvang collectie 341.231 64.310 405.541 -1,8% 

Openingsuren per week 154 39 193 0% 

Gebruik webdiensten                

Pageclicks              2,7 M 21% 

Unieke gebruikers 

    

101.000 7% 

Gebruik digitale bestanden     190.607 -3% 

Gebruik hotspot:                         sessies 9.540 334% 

                           uren 16.295 

    

371% 

Interbibliothecair leenverkeer: aanvragen     12.048 33% 

Activiteiten:                          aantal     104 1% 

uitvoeringen 264 21 285   

bezoekers (2)     5.688 26% 

Voorlezen         

groepen 65 18 83 63% 

sessies 1950 108 2058 63% 

                           bezoekers 1.595 225 1.820 67% 

Ontwikkeling & Educatie                      

groepen 295 46 341 5% 

leerlingen/cursisten 6045 1152 7197 -2% 

Leeskringen:                                 aantal 19 18 37 23% 

Aantal koffers/exemplaren       124 / 868        115 / 805     239 / 1673 12% 

 
 

1. In januari 2010 is een saneerslag uitgevoerd op het leden bestand, daarom zijn groeicijfers gerelateerd aan 
februari 2010 

2. Exclusief tentoonstellingen 
3. Voorleessessies op scholen, kinderdagverblijven en peuterspeelzalen, exclusief voorlezen in de vestigingen op 

woensdagmiddag.  
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Inspiratiebron voor Lezen en Literatuur 
Lezen is niet alleen een basisvaardigheid  die voorafgaat aan kennis- en informatieverwerving en daarmee deelname 
aan het democratisch proces. Lezen is ook een vaardigheid die het mogelijk maakt kennis te nemen van de culturele en 
literaire rijkdom van de samenleving.   
Naast het aanbieden van brede literaire collecties, fysiek of digitaal, bevordert de bibliotheek op allerlei manieren het 
lezen, het leesplezier en de literaire vaardigheden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nederland leest                 Promotiecampagne  e-readers 
 
 
In 2010 bleef het  aantal uitleningen stabiel.  
In het oog springend in 2010: 

• De bibliotheek startte met het uitlenen van e-readers met e-books, met als doel klanten te laten kennismaken 
met digitaal lezen. 

• De huidige ebookportal van de bibliotheken werd ondanks beperkingen opnieuw onder aandacht van klanten 
gebracht. Landelijk dragen wij actief bij in een project voor een nieuwe ebookportal. Uitgevers geven liever 
(nog) geen uitleenrechten aan bibliotheken, dus het is een complex en politiek project.  
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Warenhuis van Kennis en Informatie 
Goed geïnformeerde burgers hebben op tal van terreinen een voorsprong op minder goed ingevoerde medeburgers. We 
spreken van een informatiesamenleving, hetgeen betekent, dat het steeds moeilijker is om zonder voldoende kennis en 
informatie als mondige burger deel te nemen aan de maatschappij. De bibliotheek probeert de drempel tot kennis zo 
laag mogelijk te houden.  
 
In 2010 bleef het aantal uitleningen stabiel. 
In het oog springend in 2010:  

• Loketten: de bibliotheek leent zich door de hoge “traffic” heel goed voor samenwerking met loketten voor 
maatschappelijke hulp. Kontext heeft voor Het Loket (voorheen Buurt Service Punt) in Bibliotheek Oost in 2010 
een 2e spreekuur ingesteld. SenZ, de ledenservice van ViVa! Zorggroep ging in Bibliotheek Centrum op proef 
van start met het Hulp- en Informatiepunt , evenals Prezens GGZinGeest met een Familiespreekuur. Ook BUUV, 
de buurtmarktplaats voor en door Haarlemse bewoners, maakt sinds het najaar wekelijks gebruik van het 
loket. De Onderwijswinkel bleef actief met twee keer per week een spreekuur. 

• De Haarlemse website voor Centrum voor Jeugd en Gezin, ontwikkeld door onze bibliotheek, werd uitgerold 
naar andere gemeentes: Bloemendaal, Heemstede, Haarlemmerliede en Zandvoort. 

 

Centrum voor Ontwikkeling en Educatie 
Hoewel een bibliotheek geen onderwijsinstelling is, biedt zij dankzij collecties, deskundig personeel en  multifunctionele 
gebouwen ondersteuning aan alle vormen van onderwijs in de stad. De bibliotheek heeft speciale diensten ontwikkeld 
voor kinderen en jongeren met een leesbeperking en voor laaggeletterden. Het merendeel van alle scholen voor primair 
en voortgezet onderwijs maakt dan ook op een of andere manier gebruik van het aanbod van de bibliotheek. De 
bibliotheek onderhoudt ook samenwerkingsrelaties met de educatieve instellingen voor volwassenen in Haarlem. In 
totaal zijn er een kleine 10.000 volwassenen en kinderen bereikt. Het aantal uitleningen aan kinderen en jongeren steeg 
in 2010 met 2 % 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Ledenwerfactie studenten Hogeschool InHolland 
 
Hoogtepunten in 2010 waren:  

• Met een aantal scholen werd intensiever samengewerkt. Alle scholieren van het Teyler College zijn lid 
geworden en samen bekijken we hoe de vestiging in Schalkwijk het beste voldoet aan de behoeftes van de 
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kinderen. Van de Schoter Scholengemeenschap werden alle leerlingen lid en de bibliotheek neemt de 
mediatheek van het Schoter over. Groepsbezoeken kunnen ook buiten openingsuren van de bibliotheek 
plaatsvinden. De nieuwe schoolbibliotheek van de Martin Luther Kingschool in Haarlem-Oost is opgezet mbv 
medewerkers van de Haarlemse bibliotheek. Een overeenkomst is getekend met Hogeschool INHolland. Zij 
subsidiëren dat eerstejaars studenten gratis lid worden waarbij zij zichzelf moeten komen inschrijven; 365 
leerlingen deden dat.   

• Met 9 inburgeringsorganisaties zijn (opnieuw) convenanten gesloten voor samenwerking rond de 
dienstverlening aan laaggeletterden (zowel autochtoon als allochtoon) 

• De bibliotheek heeft 2 combinatiefunctionarissen “lezen, literatuur en media” en meerdere mediacoaches in 
dienst. De combinatiefunctionarissen verzorgen educatieve programma’s aansluitend op de schooldag van het 
basisonderwijs, gericht op taal- en leesbevordering en/of nieuwe media. In 2010 werd actief deelgenomen aan 
activiteiten voor School in de Wijk. In de bibliotheek is een uitgebreid programma “mediawijsheid” opgezet 
met cursussen voor klanten en ontwikkeling van medewerkers. Bijv. in de Week van de Mediawijsheid werden 
vragen als “Hoe leer ik Twitteren” “Hoe leer ik werken met RSS-feeds”, “Hoe maak ik een weblog”, “Wat is het 
nieuwe luisteren”, “Hoe leer ik beter zoeken op Google” etc. beantwoord. 

 
Vanaf juli lenen we games uit op 3 vestigingen.  Ongeveer tien miljoen Nederlanders gamen. Daarmee is gamen het 
sterkst groeiende tijdverdrijf. Gamen is entertainment, maar is ook educatief. Games zijn goed voor de 
ontwikkelingen van de sociale en intellectuele vaardigheden en daarnaast stimuleert het de creativiteit en vergroot 
het de kennis van computertechniek. Net zoals goede literatuur en mooie muziek een positieve uitwerking hebben 
op mensen, hebben goede spellen dat ook. Daarom maken games in toenemende mate onderdeel uit van de 
bibliotheekcollectie.  
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Week van de media wijsheid 
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Encyclopedie van Kunst en Cultuur 
Bibliotheken hebben vanoudsher een rol in het bevorderen van het culturele leven. De bibliotheek beschikt over 
uitgebreide collecties bladmuziek en muziekdragers en boeken over kunst en muziek. Daarnaast heeft zij als oude 
stadsbibliotheek een grote erfgoedcollectie, waaronder handschriften, incunabelen en eerste drukken.  
In dit domein wordt samengewerkt met diverse erfgoedpartners zoals de Haarlemse Erfgoedcoalitie en instellingen 
en personen die actief zijn op het gebied van muziek. 
Het aantal uitleningen op het gebied van muziek daalde met 13 % door de verschuiving in het gebruik door 
consumenten van fysieke muziekdragers naar digitale downloads.  
 
Prestaties die in 2010 zijn geleverd zijn:  

Digitalisering erfgoedcollecties. Met behulp van provinciale subsidie is gestart met het digitaliseren van 
collecties van de Oude Boekerij. Het gaat daarbij o.a. om de volgende collecties: 

- De handschriften van de Johannieters 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Blad uit een Johannieter missaal 
 
- De archieven van de typografen Sjoerd de Roos en Jan van Krimpen.  
- Oude-Liedboekjes 
- Lokale en regionale kranten, zoals het Haarlemsch Advertentieblad, het Bloemendaals Weekblad 

en De eerste Heemsteedsche Courant.  
Deze collecties zullen in 2011 voor het publiek ter beschikking komen.  

 
Spotify: een internetmuziekdienst, waarmee legaal muziek beluisterd kan worden. 
De bibliotheek gebruikt sinds oktober Spotify om tracks van onze nieuwe cd’s te presenteren.  
Met de playlists aanwinsten van de bibliotheek is het mogelijk om een aantal tracks van onze  
cd’s te beluisteren. 
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Podium voor Ontmoeting en Debat 
 
Of het nu gaat om een thema als integratie en sociale samenhang, of om behoefte aan contact, mensen kunnen niet 
zonder een plaats waar ontmoetingen tussen mensen en culturen plaatsvinden. De bibliotheek maakt ruimte voor het 
maatschappelijk debat en versterkt de sociale cohesie door het organiseren van activiteiten die zijn gericht op integratie, 
cultuurparticipatie en het vergroten van kennis en informatie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Lezing van Arnon Grunberg over de grafische roman tijdens de Stripdagen 
 
Een greep uit de activiteiten in 2010: 

  
a. In januari worden in alle vestigingen m.u.v. Spaarndam vertelvoorstellingen gehouden in het kader 

van de Nationale Voorleesdagen 2010.  
b. Minister Eberhart van der Laan bezoekt in januari bibliotheek Haarlem om het NL plein te  
c. zien en met inburgeraars te praten. De bibliotheekconsulent Inburgering geeft hierbij een 
d.  presentatie aan de lokale partners  
e. In februari is er een drukbezochte verkiezingsmarkt: 12 politieke partijen hebben hun stands opgezet 

en ’s middags is er een debat in de Doelenzaal. 
f. In maart wordt tentoonstelling Olijfpluk Palestina wegens de bijschriften verwijderd uit de 

bibliotheek door de directeur en na een hoop tumult weer teruggehangen.  
g. De Kinderuniversiteit wint de Kenau Hasselaersprijs. De bibliotheek is nauw betrokken bij de KUH en 

biedt huisvesting. 
h. De Wellnessmarkt met veel kraampjes  had in april een uitstekende opkomst.  
i. Stripdagen: 12 striptekenaars schilderden in de bieb het verhaal van kinderen, die dat door hun 

handicap zelf niet kunnen en deze schilderijen werden geveild. Arnon Grunberg gaf op 5 juni een  
boeiende lezing over de beeldroman. 

j. In oktober veel goed bezochte activiteiten. SBH doet mee aan de Haarlemse Open Monumentendagen 
en aan het Madness & Arts Festival. Verder in oktober: Kinderboekenweek en Nederland Leest.  
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Voorleeswedstrijd in de Doelenzaal 

 

Organisatie 
Nieuwe website 
In de eerste week van maart wordt de nieuwe bibliotheekwebsite gelanceerd. Deze is gebaseerd op “widgets” en 
daardoor kan de interface door gebruikers worden aangepast aan de persoonlijke behoefte. Ook is het mogelijk een 
interesseprofiel in te stellen en geattendeerd te worden op nieuwe aanwinsten binnen dit profiel. Meer dan 100.000 
unieke gebruikers (ip adressen) gebruiken de website.  
Het Twitteraccount van de bibliotheek wordt actief: eind 2010 zijn er 420 followers. 
 
Herinrichting 
Vestiging Heemstede heeft een herinrichting ondergaan om de ontmoetingsfunctie meer vorm te geven. Het leescafé is 
opnieuw ingericht, collecties zijn anders neergezet, waardoor de opstelling veel overzichterlijker is geworden. Voor 
jongeren is een prachtige  4You plek gerealiseerd. De bibliotheek heeft duidelijk een enorme facelift ondergaan. De 
opening in juni vindt plaats door wethouder Jur Botter en is een succes met zeer positieve pers.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Heropening van de nieuw ingerichte bibliotheek Heemstede door wethouder Jur Botter 
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De Tijdsbeeldbibliotheek wordt geopend. Het gaat om een expositie met oorspronkelijk materiaal, kenmerkend voor de 
decennia ’30-’90. De ruimte zal worden uitgebreid tot een café. 
De muzieklounge in Bibliotheek Centrum werd in gebruik genomen. Hier kunnen bezoekers op een ipod luisteren naar 
muziek via Centrale Discotheek Rotterdam (CDR). 
 
IT 
Op het gebied van kantoorautomatisering zal structurele samenwerking tussen onze bibliotheek en andere culturele 
partners een kostenreductie opleveren. Bibliotheek Haarlem en omstreken vormt daarom samen met Stichting Beheer 
Cultuurgebouw Haarlemmermeer de stichting ICT Beheer. In Stichting Beheer Cultuurgebouw zijn vertegenwoordigd: 
bibliotheek Haarlemmmermeer, Pier K, de Meerse en de Duycker. Met deze 5 partners samen wordt IT ingekocht en vindt 
er samenwerking plaats bij telefonie en datalijnen. Begin 2011 zal overgestapt worden op de nieuwe leveranciers.  
 
Verschillende nieuwe systemen worden geïmplementeerd: o.a. Vubis-insight, een tool voor analyse en rapportage. De 
financiële administratie ging over op het gebruik van het pakket AFAS/Profit.  

 
Kwaliteit   
In september slagen we als eerste bibliotheek van Nederland voor de belangrijke nieuwe audit van de Vereniging van 
Openbare Bibliotheken. We krijgen een extra plus voor de dienstverlening op het gebied van Kennis & Informatie en 
Ontwikkeling & Educatie. 
 
Personeel en organisatie 
Per januari wordt de nieuwe regeling personeelsgesprekken in gebruik genomen. Ieder personeelslid krijgt individuele 
doelstellingen en jaarlijkse functionerings- en beoordelingsgesprekken.  
Verschillende medewerkers gaan met vervroegd pensioen.  
Eind 2010 is de bibliotheek gereorganiseerd met als doel, een goedkopere, modernere en efficiëntere organisatie waarin 
mensen meer kunnen groeien. Per 1 januari 2010 waren er 20 personeelsleden in dienst van de Stichting 
Stadsbibliotheek Haarlem en omstreken en ultimo december 2010 waren dat er 18. 
 
Landelijke samenwerking 
Bibliotheek Haarlem en omstreken droeg haar steentje bij aan landelijke projecten rond de Digitale Bibliotheek, zoals het 
project Digitale Etalages, het Ebookproject en aan de landelijke Inkoopcommissie voor digitale content.  
Ook werd deelgenomen in het Franchiseproject: mbv landelijke subsidie wordt door 10 initiërende bibliotheken een 
formuleorganisatie vormgegeven.  
Daarnaast namen wij deel aan de commissie tarieven in de SOOB (bibliotheken provincie Noord Holland) waarbij een 
gezamenlijk voorstel is gedaan voor een provinciaal stelsel van tarieven, met het idee hier elke bibliotheek binnen een 
paar jaren naar toe te laten groeien. 
 
Bedreigingen en risico ’s 
Veel tijd en aandacht is dit jaar besteed aan discussies met gemeente en provincie over de (zware) bezuinigingsplannen 
op de bibliotheek. Vanuit de provincie is er per 2011 een korting van ! 117.000 euro. Het College in Heemstede stelt voor ! 
55.000 euro te bezuinigingen tussen 2011 en 2014. Gemeente Haarlemmerliede/Spaarnwoude kort de bijdrage met 5% 
per 2011. Gemeente Haarlem vraagt om bezuinigingsscenario’s van 10% op de subsidie voor de periode 2013-2018. Dit 
gaat boven op de 15% die al bezuinigd wordt tussen 2008 en 2013. Scenario’s werden uitgewerkt, waarbij fusies met 
omliggende bibliotheken en mogelijke sluiting van (een deel van) vestigingen in kaart zijn gebracht. Deze bezuinigen 
vormen op dit moment de grootste bedreiging voor de continuïteit van de dienstverlening van de bibliotheek. 
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Jaarverslag Stichting 
Basisbibliotheek Haarlem-
Heemstede 2010 

Op 20 maart 2008 is de Stichting Basisbibliotheek Haarlem-Heemstede opgericht. De stichting stelt zich primair ten doel 
in de samenleving van Haarlem en van de naburige samenwerkende gemeenten vrije toegang tot informatie, kennis en 
cultuur te bieden aan iedereen die dit wenst. Dit is identiek aan het doel van de Stichting Stadsbibliotheek Haarlem en 
omstreken. 
 
De Stichting is in het leven geroepen om de arbeidsvoorwaarden te regelen van het personeel, dat tot 1 juni 2008 in 
dienst was van respectievelijk de gemeenten Haarlem en Heemstede, beide verplicht bij het ABP aangesloten. De 
Stichting is, via een zogenaamde B3 toetreding, het lichaam waarvan de werknemers deelnemen in de Stichting 
Pensioenfonds ABP. De arbeidsvoorwaarden van de werknemers in de Stichting Basisbibliotheek Haarlem – Heemstede 
komen een op een overeen met de arbeidsvoorwaarden van de gemeente Haarlem.  
 
Per 1 januari 2010 waren er 120 personeelsleden in dienst van de Stichting en ultimo december 2010 waren dat er 111. 
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Jaarverslag 2010 Raad van Toezicht  
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Code Cultural Governance 

De Stichting heeft bij haar oprichting de Code Cultural Governance toegepast. De principes van het Raad-van-Toezicht-
model zijn verankerd in de statuten van de stichting. In 2010 zijn op alle hoofdlijnen de Best Practice-bepalingen voor de 
directie, de Raad van Toezicht en voor de transparantie en verantwoording gevolgd.  
 
Zo heeft b.v. een delegatie van de Raad van Toezicht een functioneringsgesprek gevoerd met de directeur/bestuurder en 
heeft de Raad van Toezicht zichzelf geÎvalueerd. In de jaarverslagen van de Stichting en de Raad staat te lezen, hoe de 
Raad gefunctioneerd heeft. Dit is conform de Best Practices bepaling.  
 
Daarmee is sprake van goed, verantwoord en transparant bestuur 
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Financieel verslag 2010 Stichting 
Stadsbibliotheek Haarlem en 
omstreken 
In dit hoofdstuk zijn de balans van de Stichting per 31 december 2010 en de Staat van Baten en Lasten over 2010 
opgenomen.   
De Raad van Toezicht en directie zijn zeer tevreden met het financiële resultaat over 2010. 
Een strakke planning, efficiency- en bezuinigingsmaatregelen en een accuraat budgetbeheer hebben geleid tot een 
exploitatieresultaat vóór bestemming van ! 36.223. 
Aan dit bedrag is het uit de Bestemmingsreserve Materiële vaste activa onttrokken bedrag van ! 56.003 toegevoegd.  
 
Het positieve resultaat 2010 is bestemd voor reserveringen ten behoeve van opleidingen en het mobiliteitsbeleid. 
 
De Algemene Reserve van ! 424.950 is in tact gelaten omdat een reserve van deze omvang ten tijde van de 
besluitvorming over de verzelfstandiging is overeengekomen met de gemeente en zeker nu als absoluut minimum 
wordt gezien om de door aangekondigde bezuinigingen uiterst onzekere periode 2012-2018 tegemoet te kunnen treden. 
 

Balans 
Het Eigen Vermogen bedraagt per 31-12-2010 bijna ! 800.000. 
Dit bedrag bestaat naast bovengenoemde Algemene reserve uit een bestemmingsreserve Materiële vaste activa en de 
eerdergenoemde bestemmingsreserves voor Opleidingen en Mobiliteitsbeleid. 
 
De Bestemmingsreserve Materiële vaste activa van ! 279.300 is gekoppeld aan de waardering van de op 1 juni 2008 van 
de gemeente Haarlem voor ! 1 overgenomen materiële vaste activa. Deze bedrijfsmiddelen zijn op de balans opgenomen 
voor zover de activa voor de Stichting een relevante waarde vertegenwoordigen.  
 
Voor een Toelichting op de balans wordt verwezen naar bijlage 3. 
 

Staat van Baten en Lasten 
In de Staat van Baten en Lasten over 2010 zijn per component de belangrijkste verschillen aangegeven tussen de 
Begroting en de Rekening. Per saldo vallen de baten circa ! 75.000 mee en de lasten circa ! 30.000 tegen. Het betreft in 
hoofdzaak incidentele afwijkingen.  
Voor een Toelichting op de Staat van Baten en Lasten wordt verwezen naar bijlage 4. 
 

Omvang Weerstandsvermogen en Risicoparagraaf 
Ook in 2010 is met de gemeente Haarlem overleg gepleegd over de omvang van het door de Stichting op te bouwen 
eigen vermogen.  
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Gezien de grote druk en onzekerheid die de aangekondigde bezuinigingen in de periode 2012-2018 te weeg brengen, kan 
de Stichting thans geen gehoor gegeven aan het verzoek van de gemeente Haarlem om de voorziening voor 
vooruitontvangen contributies met ! 80.000 op te hogen en om een voorziening van ! 150.000 te treffen voor uit te 
betalen vakantiegeld. 
 
De gemeente Haarlem heeft aangekondigd via een methodiek van risicoclassificatie duidelijkheid te verschaffen over de 
maximale omvang van het op te bouwen eigen vermogen. 
 
De Stichting loopt een aantal risico’s. 
 
Zo is er een mogelijke claim van de Belastingdienst over de in 2010 uitgekeerde afkoopsommen; de inspecteur moet nog 
uitspraak doen over twee cases.  
Het risico dat de Stichting loopt om hierover nog een heffing van ! 35.000 te moeten betalen wordt ingeschat op 40%. 
 
Ten aanzien van de op de balans opgenomen post Debiteuren van ! 170.000 loopt de Stichting een risico van maximaal 
10%. 
 
Het is waarschijnlijk dat de komende jaren – teneinde de taakstellende bezuinigingen te kunnen realiseren – alsnog 
maatregelen in de personele sfeer genomen moeten worden. 
Hiermee is een bedrag gemoeid van ! 250.000 en het risico wordt ingeschat op 75%. 
 
Daar staat tegenover dat de Stichting nog altijd een claim bij de Stichting Leenrecht heeft lopen over het betalen van 
leenrecht over verlengingen; per ultimo 2010 bedraagt deze claim zo’n ! 140.000. De kans dat wij in het gelijk worden 
gesteld wordt ingeschat op 50% 
Een uitspraak hierover wordt pas medio 2011 verwacht. 
 
Resumerend: 

Onderwerp Omvang Risico Mogelijk effect 

    

Belastingdienst  35.000 40% - 14.000 

Debiteuren 170.000 10% - 17.000 

Bezuinigingen: 
 Mobiliteitsbeleid 

 
250.000 

 
75% 

 
- 187.500 

Leenrecht 140.000 50% + 70.000 

  Saldo - 148.500 

 
Concluderend kan worden gesteld dat het weerstandsvermogen per 31 december 2010 ruim voldoende is om de huidige 
risico’s op te vangen. 
Er zijn echter ontwikkelingen die een negatieve invloed voor 2011 en latere jaren op deze positie kunnen hebben. 
 
Zo is recent een gratis attenderingsservice voor het vermijden van bibliotheekboetes (Boekenliefde.nl) gelanceerd. Dit 
zou een aanzienlijke derving kunnen betekenen van de huidige boete-inkomsten. 
 
Daarnaast treedt met ingang van 2012  een wet in werking waarbij klanten per maand mogen opzeggen. Creatieve 
marketing is nodig om hiermee om te gaan hetgeen zal leiden tot belangrijk hogere uitgaven voor marketing. 
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Stichting Stadsbibliotheek Haarlem en omstreken 
 
Geconsolideerde Balans  !   !   
     
ACTIVA   31-12-2009   31-12-2010 
     

Vaste activa     
Materiële vaste activa     

     
Verkregen activa Gem. Haarlem  335.302,58  279.299,79  
     
Materiële activa Stichting:     
Verbouw/herinrichting Centrale 256.179,77  228.552,29  
Automatiseringsapparatuur  286.405,56  270.344,67  
Machines. App. & installaties 16.865,02  0,00  

  894.752,93  778.196,75 
     

     
Vlottende activa     
     

Debiteuren 129.966,56  168.664,79  
Overige vorderingen 40.902,74  166,60  
     
Nog te ontvangen subsidies 726.180,24  5.300,00  
Vooruitbetaalde expl.lasten 34.376,72  62.345,55  
Voorschotten  348,50  0,00  
     
Belastingen en premies Soc. Verz. 46.334,00  206.499,00  

  978.108,76  442.975,94 
     
Liquide middelen     
Kas 7.044,36  5.062,97  
Rekening courant bank 1.253.338,97  1.125.722,68  
Deposito  1.750.000,00  1.774.675,41  
Kruisposten 5.646,00  5.702,45  

  3 .016.029,33  2.911.163,51 
     

Totaal activa  4.888.891,02  4.132.336,20 
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Stichting Stadsbibliotheek Haarlem en omstreken 
 
 
Geconsolideerde Balans  !   !   
     
PASSIVA   31-12-2009   31-12-2010 
     

Eigen vermogen     
     

Algemene Reserve 424.949,72  424.949,72  
Bestemmingsreserve MVA 335.302,58  279.299,79  
Bestemmingsreserve Opleidingen 0,00  30.742,21  
Bestemmingsreserve Mobiliteitsbeleid 0,00  61.484,43  

  760.252,30  796.476,15 
     

Voorzieningen     
Voorziening coll. (Hesselsfonds) 12.550,81  12.550,81  

  12.550,81  12.550,81 
     

Vreemd vermogen     
     

Vlottende passiva     
     

Crediteuren 325.150,04  222.197,81  
     
Vooruitontvangen exploit./subs.baten 2.433.010,23  2.472.419,20  
     
Nog te betalen exploitatielasten 1.112.379,11  327.469,77  
     
Nog te betalen/verrekening sal. dec. 40,51  27.209,92  

     
Belastingen en premies Soc. Verz. 245.508,02  274.012,54  

  4.116.087,91  3 .323.309,24 
     
     
     
     

     
     

Totaal passiva  4.888.891,02  4.132.336,20 
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Stichting Stadsbibliotheek Haarlem en omstreken  
 GECONSOLIDEERDE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2010  
      

  Rekening 2009 Begroting 2010 Rekening 2010 verschil  v/n 

      
Baten      
      
Subsidiebaten 6.301.054 6.330.400 6.305.590 -24.810 n 
Contributies 579.277 692.700 682.144 -10.556 n 
Boetes 247.285 213.300 243.083 29.783 v 
Leenvergoedingen 120.682 102.100 99.466 -2.634 n 
Financiële baten 102.129 112.800 111.738 -1.062 n 
Projecten 265.540 0 0 0  
Overige baten 262.112 162.200 248.076 85.876 v 

      
Som der baten 7.878.079 7.613.500 7.690.097 76.597 v 

      
Lasten      
      
Personeelskosten 4.168.953 4.189.700 4.215.182 -25.482 n 
Kapitaallasten 132.443 197.100 161.294 35.806 v 
Bedrijfsvoering 269.977 274.400 325.822 -51.422 n 
Organisatiekosten 143.630 166.300 158.529 7.771 v 
Huisvestingskosten 1.144.307 1.150.500 1.157.128 -6.628 n 
Automatiseringskosten 565.630 568.800 513.546 55.254 v 
Kosten collectie 1.136.192 1.115.500 1.093.148 22.352 v 
Stelpost Materiële uitgaven 0 24.800 29.225 -4.425 n 
Projecten 265.540 0 0 0  

      
Som der lasten 7.826.672 7.687.100 7.653.874 33.226 v 

      
Resultaat vóór bestemming 51.407 -73.600 36.223 109.823 v 

      
Bestemming Resultaat:       
      
Exploitatieresultaat 2010   36.223  v 
Onttrekking Bestemmingsreserve Materiële Vaste Activa  56.003  v 

   92.226  v 
Toevoegen aan Bestemmingsreserve 
Opleidingen   30.742   
Toevoegen aan Bestemmingsreserve Mobiliteitsbeleid  61.484    

      
Saldo   0 92.226  
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Bijlagen
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Bijlage 1a: Geleverde prestaties 2010 gemeente Haarlem 
algemeen 
 
PRESTATIES HAARLEM 2010 
 
Te leveren prestatie Resultaat 2010 
 
Algemene prestaties:  
1. De bibliotheek maakt deel uit van relevante 

netwerken, zowel stedelijk, regionaal als 
nationaal 

 

De Stadsbibliotheek maakt deel uit van een groot aantal 
netwerken op alle genoemde niveaus. Zie hiervoor o.a. de bijlage 
bij de verzelfstandigingsovereenkomst.  

2. De bibliotheek werkt samen met partners in de 
stad en de regio.  

 

De bibliotheek participeert o.a. in DOCH, de Erfgoedcoalitie, de 
Platforms 0-12 en 12-24, Denktank Maatschappelijk Betrokken 
Ondernemen en het CJG. 
Regionaal werkt de bibliotheek samen met de omliggende 
bibliotheken en t.b.v. CJG’s in de regio, 

3. De bibliotheek heeft aansluiting op alle 
ontwikkelingen binnen de 
bibliotheekvernieuwing.  

 

In 2010 is de bibliotheek zeer intensief betrokken geweest bij alle 
landelijke ontwikkelingen. Zij participeerde in het programma 
Formule Organisatie, is nauw betrokken bij het beleid rond e-
reading en heeft subsidie ontvangen voor aansluiting op de 
landelijke digitale infrastructuur, die in 2011 gestalte moet krijgen.  
Tenslotte zijn er vergevorderde plannen tot het inrichten van de 
eerste treinstationsbibliotheek ter wereld, volgens de meest 
moderne concepten.  
Als eerste bibliotheek in Nederland is de bibliotheek Haarlem 
gecertificeerd volgens de nieuwe normen van 2010.  

4. De bibliotheek neemt kennis van het 
wijkgericht werken in Haarlem en zoekt waar 
mogelijk aansluitingen bij de wijkcontracten.  

Er zijn contacten in Noord maar dit heeft nog niet geleid tot een 
concrete activiteit. In Oost wordt aangesloten op activiteiten voor 
jongeren door het organiseren van huiswerklessen. 
Voorbereidingen in 2010. Uitvoering in 2011.  

Kennis en informatievoorziening  
5. De bibliotheek is een voorziening voor alle 

burgers uit Haarlem en de omliggende regio, 
maar richt zich daarbinnen specifiek op een 
aantal klantgroepen: 
• Jeugd en jongeren 
 
 
 
 
• Ouderen met een ontwikkelingsvraag 

voor digitale informatie (mede in het 
kader van het programma Mediawijsheid) 

• Ouders en opvoeders 

De bibliotheek heeft deze opdracht ruimschoots vorm gegeven in 
2010: 
 
 

• Er zijn veel groepen jeugd en jongeren ontvangen en op 
elke vestiging is een 4YOU (m.u.v. Oost en Spaarndam). 
Voor jongeren zijn games in de collectie opgenomen en 
gamingactiviteiten opgezet. Er is een zeer intensieve 
relatie met het onderwijs.  

• De bibliotheek heeft in 2010 diverse cursussen 
aangeboden  aan de doelgroep, waaronder het omgaan 
met rss en blogs.  
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• Klanten met een beperking, handicap of 
achterstand bij het verwerven van 
informatie 

 
 
 
 
 
 
• Klanten met een buitenlandse 

achtergrond 

• De bibliotheek onderhoudt de site van het CJG en zorgt 
voor een samenhangend aanbod richting ouders en 
opvoeders. In 2010 is gericht gewerkt aan het opzetten 
van een dienstverlening voor baby’s en hun ouders. 
Implementatie in 2011 in Schalkwijk. 

• De bibliotheek heeft in alle vestigingen (m.u.v. Oost en 
Spaarndam) Makkelijk Lezen Pleinen ingericht en richt 
zich ook met de collecties en dienstverlening op 
slechtzienden, functioneel analfabeten en het speciaal 
onderwijs. Voor slechtzienden zijn er collecties Grote 
Letterboeken, daisyroms en luisterboeken. De website 
heeft een browse aloud mogelijkheid, waarbij de 
informatie wordt voorgelezen.  

• De bibliotheek beschikt over NL-pleinen waar 
taalverwerving door oud- en nieuwkomers centraal 
staat. Met 9 aanbieders van taalverwerving en 
integratiecursussen zijn convenanten afgesloten over 
samenwerking. De bibliotheek heeft instapabonnement 
voor deze groep ontwikkeld en heeft een consulent voor 
deze doelgroep.  

6. De bibliotheek stelt een marketingplan op hoe 
deze specifieke doelgroepen optimaal te 
bereiken 

Er is in 2009 een marketingplan opgesteld m.b.t. deze doelgroepen 
en dit plan werd in 2010 verder uitgevoerd.  

7. Met de collectie biedt de bibliotheek 
mogelijkheden tot uitlenen (fysiek en digitaal), 
raadplegen (fysiek en digitaal) en 
vraagbemiddeling (persoonlijk en digitaal) 

 

Dit is één van de kerntaken van de bibliotheek. De bibliotheek 
biedt alle mogelijke fysieke en digitale informatiebronnen en biedt 
sinds 2009 ook toegang tot e-books.  
In de bibliotheek is een muzieklounge waar via i-pods muziek 
beluisterd kan worden en een muziekzuil. 
Alles vestigingen beschikken over informatiebalies. 
Daarnaast kan men via de mail en de website digitaal zijn vraag 
kwijt bij de bibliotheek.  

8. De bibliotheek beheert, selecteert en ontsluit 
informatie (fysiek en digitaal)  

 

Ook dit is een kerntaak. De bibliotheek tracht in toenemende mate 
in te spelen op de veranderende informatiebehoefte via twitter, 
blogs en dergelijke. 
Ontsluiting krijgt steeds meer nieuwe dimensies.  
In 2010 zijn collecties van de Oude Boekerij gedigitaliseerd en deze 
zullen zowel via een eigen website als via social media beschikbaar 
gesteld worden.  

9. De bibliotheek spant zich in om het aantal 
abonnees en het aantal uitleningen jaarlijks te 
laten stijgen of bij een onverhoopte daling niet 
boven de landelijke trend uit te komen.  
Daarbij wordt jaarlijks gestreefd naar een 
minimale ledenpenetratie van 25%, ook bij een 
groeiende bevolking. Bij een onverhoopte 
daling van het aantal abonnees en uitleningen 
moet de bibliotheek dit met een goede 

Bij de abonnees is er een stijging van 0,2 % voor Haarlem en 
omstreken. Voor Haarlem was dit 0,5%.  
De ledenpenetratie is daarmee 26,3 % (gerelateerd aan het 
inwonertal van Haarlem per 1-1-2010). 
 
Wat de uitleningen (exclusief verlengingen) betreft heeft de 
bibliotheek een groei van 0,9% gerealiseerd. Voor Haarlem alleen 
is dit 0,7%. 
Voor exacte cijfers zie bijlage 1b. 
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onderbouwing aan de gemeente laten weten. 
 

 
 

10. De bibliotheek zorgt voor een adequate. 
vraagafhandeling zowel fysiek als digitaal en 
spant zich in om het totale aantal 
informatievragen en internetraadplegingen te 
laten stijgen. 

De landelijke digitale vraagbaak al@din waaraan de bibliotheek 
Haarlem een belangrijke bijdrage leverde is medio 2010 gestopt. Er 
zijn daardoor minder digitale klantvragen. 
Het aantal internetraadplegingen (website en catalogus) is fors 
gestegen in 2010. (zie bijlage 1b) 

Educatie,  lezen en literatuur  
11. De collectie sluit aan op het leesgedrag van de 

lokale bevolking (gedifferentieerd naar 
doelgroepen en behoeften), maar biedt ook 
eenvoudig toegang tot de totale collectie van 
de Nederlands openbare bibliotheken. 

 

Via rationeel collectiebeleid sluit de bibliotheek aan bij het 
leesgedrag.  
In 2010 is gestart met een project “retail”. Dit zal resulteren in een 
collectie die nog beter aansluit bij het leesgedrag. Implementatie 
in 2011 in Schalkwijk en Noord. 
Een wijziging in de digitale infrastructuur was nodig om 
eenvoudig toegang te bieden tot de collectie Nederland, via Zoek & 
Boek. Dit is begin 2010 gerealiseerd. In 2010 is verder gewerkt aan 
een nationale catalogus. De bibliotheek Haarlem zal in 2011 als een 
van de eersten hierop aangesloten worden.  

12. De bibliotheek biedt voor jeugd en jongeren  
van 0-18 een doorlopende leeslijn en daarop 
aansluitende collecties. 

 

De bibliotheek heeft een uitgebreid programma voor het 
onderwijs en er zijn consulenten voor primair en voortgezet 
onderwijs. Voor de jeugd is er sprake van collecties voor alle 
leeftijden, zodat een doorlopende leeslijn gegarandeerd is. 
Speciale aandacht voor jongeren is er in het 4YOU.  

13. Op het gebied van leesbevordering en educatie 
biedt de bibliotheek de Makkelijk Lezen Pleinen 
aan en voert specifieke programma’s uit voor 
kinderen met een leesbeperking, een 
taalachterstand en VMBO leerlingen. 

De bibliotheek heeft dit als standaardaanbod.  

14. De bibliotheek spant zich in om het bereik 
onder jeugd en jongeren tot 18 jaar te 
vergroten door middel van toename van het 
aantal uitleningen, klassenbezoek etc.  

Elk jaar worden meer dan 300 klassen met meer dan 7000 
leerlingen ontvangen in de bibliotheek.   
Het aantal uitleningen onder jeugd en jongeren is in 2010 verder 
toegenomen 

15. Jongeren maken digitaal gebruik van de 
bibliotheek en de digitale inlichtingendienst 
Al@din; de bibliotheek levert voor deze 
doelgroep een lokale bijdrage aan het 
landelijke programma Mediawijsheid. 

 

Het digitale gebruik van de bibliotheek is sterk toegenomen in 
2010. Al@din is afgebouwd vanaf 2009 en gestopt medio 2010. Dus 
het aantal vragen is in 2010 gering.  
De bibliotheek heeft twee combinatiefunctionarissen 
(onderwijs/bibliotheek) in dienst, die zich actief bezig houden met 
mediawijsheid en heeft inmiddels zelf een medewerker laten 
opleiden tot mediacoach. 
In november 2010 is in alle vestigingen met een scala aan 
activiteiten aandacht geschonken aan de week van de 
mediawijsheid.  

16. Literaire lezingen en voordrachten behoren tot 
de standaardactiviteiten op het gebied van 
leesbevordering. 

De bibliotheek biedt een rijk programma aan lezingen, activiteiten 
en workshops aan. Literatuur is één van de speerpunten. 
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Bijlage 1b: Geleverde prestaties 2010 gemeente Haarlem 
 
Algemene afspraken 
 

Product Resultaat 

Tarieven:   
 
Jeugd tot 16 jaar 
Houders bibliotheekpaspoort 
16-17 jarigen 
Volwassenen 18-65 jaar 
Houders CJP of Haarlempas en 
vanaf 65 jaar 
Educatief abonnement, 
basisprogramma 
Instellingenabonnement 
3-maandsabonnement 

 Basis 
 
 Gratis 
 Gratis 
 
   7,25 
 31,00 
 23,75 
 
 
 58,00 
 
 58,00 
     9,25 

Comfort 
 
   9,50 
    Nvt 
 
 16,75 
 40,50 
 33,25 
 
 
    Nvt 
 
    Nvt 
    Nvt 
 

 
2009 
15.707 
17.927 
  4.951 
     534 
39.119         
 

  
resultaat 2010 
 16.212 
    17.569  
   4.853 
                        686 
                 39.320 

Aantal leden Haarlem 
 

 
 
Jeugd tot 18 jaar 
Volwassenen 18-65 jaar 
Senioren 65+  
Overige abonnementen 
 
Totaal 
 
 

De doelstelling was een stijging en dat is gelukt, zij 
het bescheiden nl. 0,5 %  

Omvang van de collectie Haarlem: Collectie Aanschaf en beheer van een 
basiscollectie 

2009 
 
volwassenen    
257.097 
jeugd/jongeren   
90.988 
totaal                
348.085  

resultaat 2010 
 
            
257.246 
                                                        
  83.985  
 
341.231 
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  Door een strakker saneerbeleid is de collectie met 
bijna 2% gekrompen.  

Goed lopende informatiepunten: GIP, NT2, 4YOU. 

2009 
 
 
195.799       

resultaat 2010 
             
                
190.607 

Raadpleegfunctie en 
vraagbemiddeling 
 
 
 
 
 

 
 
     
 
 Cijfers databanken:   
     zoekacties 

Aanwezigheid infobalies/ 
klantenservice. Specifieke 
informatiepunten op het gebied 
van gezondheid, makkelijk lezen, 
jongeren en anderstaligen.  
 
 
 
 
 
Niet van alle databanken zijn 
cijfers bekend. 
 

Er is sprake van een daling bij het gebruik van 
databestanden. Dit vindt waarschijnlijk zijn oorzaak 
in een toenemend gebruik van Internet vanuit huis 
en school. Deze databestanden zijn alleen in de 
bibliotheek te raadplegen omdat de licenties 
thuisgebruik niet toelaten. 
 

Klantenservice Doelstelling: 
klanttevredenheidsmetingen 
met een gemiddeld cijfer van 7,5. 

Resultaat: De bibliotheek scoorde in 2009 en 2010 
een 7,6 in digitaal tevredenheids-onderzoek. 
Papieren enquÍtes werden positiever ingevuld 
waardoor de bibliotheek gemiddeld in 2009 een 7,9 
scoorde. In 2010 werd geen papieren enquÍte 
gedaan.  
In 2010 werd een flinke verbetering gemeten op de 
zgn “Servicenormen” die werden geïntroduceerd in 
2009: afspraken met de klant voor 10 
serviceverbeteringen. Bijna alle scores stegen, vooral 
bij de norm  “welkom zijn”  en “deskundigheid 
medewerkers”.   

Aantal uitleningen  Uitleningen Haarlem:  
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2009 
incl.  verlengingen 
jeugd  
   518.564 
volwassenen    
   827.425 
totaal           
  1.345.989 
 
excl.  verlengingen 
jeugd 
   339.336 
volwassenen 
   581.802 
totaal  
   921.138 

resultaat 2010 
incl.  verlengingen 
 
   493.836 
 
   767.551 
 
1.261.387 
 
excl.  verlengingen 
 
   345.532 
 
   581.549 
 
   927.126 

  

Omdat in 2010 het comfortabonnement (met 
dubbele leentermijn)  is ingevoerd en het aantal 
verlengingen is teruggebracht van 5 naar 2 is het 
aantal verlengingen gedaald.  
De uitleningen sec zijn t.o.v. 2009 met 0,7 % 
gestegen.  

Aantal informatievragen Aantal verstrekte inlichtingen 
Doelstelling: periodiek meten 
van de vragen in 2010. 

Vanwege alle aandacht en onrust die de 
bezuinigingen en de reorganisatie  met zich 
meebrachten, is dit niet gerealiseerd.  

 2009 
2,7 M 
 
95.000 

 resultaat 2010 
 3,2 M          
         
101.000 

      
 

Aantal raadplegingen website 
(pageview) 
 

Raadplegingen websites en 
online publiekscatalogus 
(webopac). 
 
Unieke gebruikers (ip’s) 
 
Kiezen voor jeugd/ CJG: hiervoor 
is een aparte DVO met Jos 
afgesloten. 
 

Verhoogd gebruik van de website wordt mede 
veroorzaakt door de nieuwe website die in 2010 
gelanceerd is.  

Aantal bezoeken van groepen 
en klassen 
 
 
 
 
 

Groepen/klassen die in de 
bibliotheek ontvangen worden. 
Hieronder vallen: PO, VO, 
volwassenenonderwijs, 
peuterspeelzalen en 
kinderdagverblijven 
 

 2009 
In Haarlem 
      270 groepen 
5943 leerlingen 
 
 
 

resultaat 2010 
In Haarlem              
      295 groepen  
6045 leerlingen              
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 2009 
In Haarlem 
      270 groepen 
5943 leerlingen 
 
 
 

resultaat 2010 
In Haarlem              
      295 groepen  
6045 leerlingen              
 

 
 
 
Voorlezen 
 
 
 

Voorlezen bij kleuterklassen, op 
peuterspeelzalen en 
kinderdagverblijven.  
N.B. Hieronder vallen niet 
voorleesuren in de bibliotheek, 
nationale voorleesdagen, 
voorleeswedstrijd, Haarlems 
Kinderboeken-feest, woensdag 
biebdag e.d. 

Het aantal groepen en leerlingen is vrij stabiel.  
 
 
In 2010 werd in Haarlem 1950 keer voorgelezen aan 
1595 leerlingen van 26 kleuterklassen/ 
peuterspeelzalen en kinderdagverblijven.  
In 2009 was dit nog: 1200 keer voorgelezen aan 980 
leerlingen van 21 pspz en kdv.  
Een toename van meer dan 60%! 

 

Openingstijden  Bibliotheek Centrum:  
Maandag 11.00 – 20.00 uur 
Dinsdag  11.00 – 20.00 uur 
Woensdag 11.00 – 18.00 uur 
Donderdag 11.00 – 20.00 uur 
Vrijdag  11.00 – 18.00 uur 
Zaterdag  11.00 – 17.00 uur 
 
Bibliotheek Noord:  
Maandag 13.00 – 20.00 uur 
Dinsdag  13.00 – 18.00 uur 
Woensdag 11.00 – 18.00 uur  
Donderdag 13.00 – 20.00 uur 
Vrijdag  11.00 – 18.00 uur 
Zaterdag  10.00 – 14.00 uur 
 
Bibliotheek Schalkwijk: 
Maandag 13.00 – 18.00 uur 
Dinsdag  13.00 – 18.00 uur 
Woensdag 11.00 – 18.00 uur 
Donderdag 13.00 – 20.00 uur 
Vrijdag  11.00 – 18.00 uur 
Zaterdag  10.00 - 14.00 uur 
 
Bibliotheek Oost: 
Maandag 15.00 - 18.00 uur 
Dinsdag  gesloten 
Woensdag 11.00 - 18.00 uur 
Donderdag 10.00 - 12.00  en  15.00 - 20.00 uur 
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Vrijdag  11.00 - 18.00 uur 
Zaterdag  11.00 – 14.00 uur 
 
Bibliotheek Spaarndam: 
Maandag 18.00 – 20.00 uur 
Woensdag 14.00 – 17.00 uur 
Vrijdag  14.00 – 17.00 uur 
 
Bibliotheek Heemstede:  
Maandag 13.00 – 17.00 uur 
Dinsdag  10.00 – 17.00 uur 
Woensdag 10.00 – 17.00 uur 
Donderdag 13.00 – 20.00 uur 
Vrijdag  10.00 – 17.00 uur 
Zaterdag  10.00 – 14.00 uur 
Zondag  13.00 – 16.00 uur (m.u.v. juni t.m. 
  augustus) 
 

Samenwerkingsverbanden Overzicht van 
samenwerkingspartners 

Zie bijlage bij verzelfstandigingsovereenkomst. 
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Bijlage 2: Geleverde prestaties 2010 gemeente 
Heemstede  
 
PRESTATIES HEEMSTEDE 2010 
 
Bij de toekenning van de budgetsubsidie aan de Stichting Stadsbibliotheek Haarlem en Omstreken voor de uitvoering 
van het bibliotheekwerk in Heemstede zijn prestatieafspraken gemaakt voor de periode juni 2008 tot en met december 
2010. 
De prestaties over 2010 worden in dit overzicht toegelicht. 
In de bijlage worden diverse cijfers op een zelfde manier gepresenteerd als de prestatieafspraken met de gemeente 
Haarlem.  
 

Te leveren prestatie Resultaat 2010 

 

Kerngegevens 

1. Handhaving openingstijden  
 

In overleg met de gemeente zijn de openingstijden met 7 upw 
uitgebreid en tevens n.a.v. klantonderzoek aangepast. Invoering 
vond plaats per 31 augustus 2009. 
Het aantal openingsuren in 2010 was daarmee 7upw meer dan bij 
de fusie, nl. 39 uren per week. 

 
2. Het ledenaantal is 35 % van het aantal 

inwoners 
 

Ultimo 2010 is het ledenaantal 8.875. Dit is 34,1  % van het aantal 
inwoners (inwoneraantal per 1-1-2010, 26.058, site gemeente 
Heemstede). 
Het ledental is iets gezakt, de bevolking is toegenomen en de 
penetratie zakt daarmee onder de 35%.  
Het landelijk gemiddelde bij bibliotheken is ongeveer 25%. 

3. Het aantal uitleningen is 315.000 
 

Door het invoeren van een comfortabonnement (met dubbele 
leentermijn) en het (bewust) terugbrengen van het aantal 
verlengingen van 5 naar 2, is het aantal uitleningen inclusief 
verlengingen teruggelopen naar 306.556. 
Het aantal uitleningen exclusief verlengingen in 2009 bedroeg 
219.784. In 2010 is dit opgelopen tot 223.794. . Dit is een stijging van 
1,8%.  
 

4. Omvang collectie is 62.500 stuks De omvang van de collectie was ultimo 2010  
64.310. Dit is 2,9% hoger dan het streefcijfer. 
 

5. Jaarlijks wordt 10% van de collectie vervangen.  In 2010 zijn 7.934 boeken en overige materialen aangeschaft; dit is 
12,2 %. En er zijn 7.329 exemplaren afgeschreven; dit is 11 ,3  %. 
Daarmee voldoen wij ruim aan de norm.  
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Kennis en informatie  

6. Inrichting Jongereninformatiepunt en een 
Gezondheidsinformatiepunt.  

In 2010 heeft er een grote herinrichting plaatsgevonden, waarbij 
een compleet 4You is neergezet.  
Het Gezondheidsinformatiepunt (GIP)is in  februari 2008 geopend. 
Binnen het GIP hebben in 2010  
12 themapresentaties plaatsgevonden. 
  

7. Het aanbieden van 10 internetcomputers voor 
het publiek. 

 

Deze 10 computers zijn voor het publiek beschikbaar gebleven.  

Ontwikkeling en educatie  

8. De Heemsteedse scholen kunnen gebruik 
maken van het educatieve aanbod zoals 
vastgelegd in het Jaarprogramma voor het 
Onderwijs. De kosten voor pluspakket en de  
themacollecties worden niet doorberekend. 

 

Heemsteedse scholen maken gebruik van dit aanbod. De kosten 
voor pluspakket en themacollecties werden in 2010 niet aan de 
scholen gedeclareerd, maar de rekening werd volgens één maal 
per jaar aan de gemeente Heemstede gestuurd. 

9. De bibliotheek biedt alle leerlingen van de 
Heemsteedse basisscholen de gelegenheid 
gedurende de basisschoolleeftijd minimaal 2x  
een georganiseerd bezoek te brengen aan de 
bibliotheek 

 

De bibliotheek heeft een standaardaanbod voor alle groepen van 
de basisscholen. Iedere basisschool kan hiervan gebruik maken.  
In 2010 hebben 42 groepen met totaal 1032 leerlingen  (en  
begeleiders) van het aanbod gebruik gemaakt. Dat is iets minder 
dan in 2009 (52 groepen en 1262 leerlingen). Het aantal scholen 
wat mee deed groeide van 7 naar 8. 
 

10. De bibliotheek biedt alle leerlingen van de 
Heemsteedse scholen voor VO de gelegenheid 
minimaal eenmaal een georganiseerd bezoek 
te brengen aan de bibliotheek. 

 

Dit gebeurt met name voor vmbo-scholen. De bibliotheek richt zich 
voornamelijk op deze scholieren.  
Havo/VWO scholen hebben uitstekende mediatheken. Deze 
scholen kunnen gebruik maken van het culturele aanbod van de 
bibliotheek.  
In 2010 hebben 4 groepen vmbo-t met totaal 120 leerlingen 
van het aanbod gebruik gemaakt.  
 

11. Er worden computercursussen georganiseerd 
voor senioren; in samenwerking met 
Seniorweb.  

 

In het kader van mediawijsheid zijn in bibliotheek Heemstede 
diverse cursussen gegeven die mede voor senioren bedoeld waren: 
Internetbankieren, handig met internet, rss-feeds en maak je 
eigen weblog. Deze cursussen werden goed bezocht.  

12. Het ‘50+ leest voor’ project wordt  
      voortgezet. 
 

De bibliotheek organiseert voorleessessies bij kleuterklassen, op 
peuterspeelzalen en kinderdagverblijven. In 2010 waren dat 108 
sessies bij 15 organisaties voor 225 leerlingen. In 2009 waren dit 66 
sessies bij 11 organisaties voor 110 leerlingen. Een flinke toename 
dus. 
 

Kunst en Cultuur  

13. Er worden minimaal 6 tentoonstellingen per 
jaar georganiseerd.  

 

In 2010 zijn er zes tentoonstellingen georganiseerd.  
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Lezen en literatuur  

14. Er worden minimaal 6 boekbesprekingen met 
schrijvers georganiseerd. 

 

De belangstelling voor dit soort bijeenkomsten is sterk tanende. 
Ook in Haarlem wordt dit aantal niet gehaald. De bibliotheek geeft 
nu een andere invulling aan deze taak.   
In januari is er een bijeenkomst geweest tijdens de Nationale 
Voorleesdagen over het bekroonde boek “De wiebelbillenboogie”. 
In het voorjaar is er uitgebreid aandacht besteed aan de 
Kinderjury. In de Kinderboekenweek was er een workshop 
striptekenen.  
Voor volwassenen is een workshop ‘Kom dichten in de bieb’ 
gehouden. Tijdens de Aktie ‘Nederland leest’ is aandacht besteed 
aan ‘De grote zaal’ van Jacoba van de Velde.  
 

15. Er wordt jaarlijks een avond georganiseerd met 
amateurdichters. 

 

Dit is in 2008 en 2009 gecombineerd met het Haarlemse 
poëziecafé en in januari gehouden in de Bibliotheek Centrum. 
In 2010 is naast de bijeenkomst in Haarlem ook een bijeenkomst in 
Heemstede georganiseerd. Wegens gebrek aan belangstelling 
moest deze geannuleerd worden. 

16. De specifieke dienstverlening aan 
zorginstellingen blijft gehandhaafd. 

 

Over aanpassingen in de dienstverlening aan de zorginstellingen 
is overleg geweest met alle betrokkenen. Dit heeft geleid tot een 
voorstel om de dienstverlening aan te passen.  De personele inzet 
bleef gehandhaafd tot 1 juli 2009.Vanaf die datum wordt er met 
vrijwilligers gewerkt. Dit loopt in 2010 naar tevredenheid.  
 

17. De bestaande ‘Boek-aan-huis-service’ blijft 
gehandhaafd. 

 

Deze service is gecontinueerd.  

Ontmoeting en Debat  

18. Er zullen 6 lezingen met een maatschappelijk, 
actueel of lokaal thema worden georganiseerd 

 

In 2010 heeft Bibliotheek Heemstede opnieuw meegedaan met de 
Dag van de Dialoog. Er is een tuinontwerpdag georganiseerd met 
een tentoonstelling en een plantenruilbeurs. Voor jongeren een 
bijeenkomst ‘Ontwerp je eigen game’ . 
Digitale cursussen zijn hierboven beschreven.  

Overige bepalingen  

19. Tarieven, Gebouw, Voortgang en 
Verantwoording, Kwaliteitseisen en 
certificering 

Zoals afgesproken in subsidie beschikking.  
 

20. Nader onderzoek: 
• behoefte aan uitbreiding   
      openingstijden 
• behoefte aan uitbreiding Boek aan 
      Huis service 
• behoefte aan creÎren nieuw  
      informatieplein 
• behoefte aan specifieke  
      dienstverlening voor jongeren 

 
• Onderzocht bij klanten. Implementatie heeft  
      plaatsgevonden 
• Een onderzoek gehouden in het 1e  
      kwartaal van 2010. Bestaande dienstverlening  
      gecontinueerd.  
• Er is een Gezondheidsinformatieplein (GIP)  
      ingericht 
• Een volledig 4You is in 2010 gerealiseerd. Dit  
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• Mogelijkheid een Historisch  
      Informatie Punt te ontwikkelen 
 
• Dienstverlening aan  
      zorginstellingen 

      richt zich op jongeren. 
• Na onderzoek is in onderling overleg ervan  
       afgezien een HIP in te richten. Historische    
       verenigingen kunnen er exposeren.  
• Gerealiseerd. 

21. In Bibliotheek Heemstede wordt in 2008 
zelfservice ingevoerd  

De plannen voor zelfservice zijn in 2008 voorbereid. Uitvoering 
heeft begin 2009 plaatsgevonden. 
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Bijlage 3: Toelichting op de balans per 31-12-2010 
 
Grondslagen voor de waardering van activa en passiva     
 
Algemeen 
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde verslaggevingsregels. Activa 
en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde tenzij een andere waarderingsgrondslag is vermeld. 
    
Materiële vaste activa     
De per 1 juni 2008 verkregen activa van de Gemeente Haarlem zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijzen onder aftrek 
van op de economische levensduur gebaseerde afschrijvingen:     
* inrichting Casco filiaal Oost  20 jaar    
* invoering Zelfservice   10 jaar    
* overige vaste bedrijfsmiddelen  10 jaar    
 
De door de Stichting in 2008 en 2009 aangeschafte activa zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijzen onder aftrek van 
op de economische levensduur gebaseerde afschrijvingen:  
* Herinrichting Centrale    10 jaar 
* invoering Zelfservice diverse vestigingen 10 jaar 
* overige vaste bedrijfsmiddelen  10 jaar 
 
In 2010 zijn wel investeringsprojecten opgestart (IT 2011, Stationsbibliotheek en Inrichting café) maar  
de oplevering zal pas in 2011 plaatsvinden.  
 
Indien voor een investering subsidie werd ontvangen, is deze in mindering gebracht op de opgenomen verkrijgingsprijs. 
 
Op de in een boekjaar gerealiseerde investeringen wordt - ongeacht de maand van oplevering - 50% van het jaarbedrag 
afgeschreven.  
 
Over alle materiële vaste activa wordt een omslagrente van 5% berekend over de boekwaarde, die in de exploitatie als 
lasten én baten wordt verantwoord.     
 
Grondslagen voor de bepaling van het resultaat:  stelsel  van baten en lasten   
  
Baten     
De in de staat van Baten en Lasten vermelde baten betreffen onder meer de van de gemeenten Haarlem en Heemstede 
ontvangen budgetsubsidies. 
Ook zijn de gegenereerde eigen inkomsten uit contributies, leenvergoedingen en overige bijdragen van derden - alle 
onder aftrek van omzetbelasting - opgenomen.  
 
De contributies worden hoofdzakelijk geboekt op het moment van ontvangst; bij opmaken van de balans wordt ad hoc 
bezien welk deel betrekking heeft op het volgende boekjaar.     
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Lasten     
De in de staat van Baten en Lasten vermelde lasten betreffen de exploitatielasten die worden toegerekend aan het 
verslagjaar waar zij betrekking op hebben.     
 
Niet uit de balans blijkende verplichtingen     
Er zijn geen verplichtingen aangegaan die niet in deze balans zijn opgenomen.     
 
Er is nog altijd geen duidelijkheid over de overdracht van het Hesselsfonds van de Gemeente naar de Stichting 
(verzelfstandigingsovereenkomst dd 28 mei 2008, punt 4, lid 1.b.). Weliswaar is de oorsprong van het legaat door de 
Gemeente Haarlem achterhaald, maar is het onduidelijk welke waarde aan het fonds moet worden toegekend. 
    
Op grond van bovengenoemde verzelfstandigingsovereenkomst is bij de gemeente een claim neergelegd voor een 
adequate subsidie voor het huurdersonderhoud vanaf 2009. Bij het opstellen van dit verslag zijn de besprekingen 
hierover nog niet afgerond. 
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Bijlage 3: Toelichting op de balans per 31-12-2010 
ACTIVA     
     
Vaste activa     
     
Materiële vaste activa Gemeente Haarlem     
De boekwaarde van de van de Gemeente Haarlem verkregen activa bedroeg  
per 31-12-2009   335.302,58  
Afgeschreven in 2010   -56.002,79  
De boekwaarde van de Gemeente Haarlem verkregen activa per 31-12-2010 279.299,79 
     
Materiële vaste activa Stichting     
De boekwaarde van de van de door de Stichting aangeschafte activa bedroeg  
per 31-12-2009   559.450,35  
     
De Stichting heeft in 2010 geen activa aangeschaft.    
Totale vermeerdering activa    0,00  
   559.450,35  
     
Afschrijving investeringen 2008 en 2009   -60.553,39  
De boekwaarde van de door de Stichting aangeschafte activa per 31-12-2010 498.896,96 
     
Vlottende activa     
     
Debiteuren     
Per 31 december 2010 heeft de Stichting aan debiteuren uitstaan  168.664,79 
     
Overige vorderingen     
Per 31 december 2010 heeft de Stichting nog de volgende Overige vorderingen:   
* Overige   166,60  
Overige vorderingen per 31-12-2010    166,60 
     
Nog te ontvangen subsidies     
Per 31 december 2010 heeft de Stichting nog de volgende subsidies te ontvangen:   
* Gemeente Haarlem (NT2-plein 2010)   3.300,00  
* Gemeente Heemstede (Centrum Jeugd & Gezin -regionaal)  2.000,00  
Nog te ontvangen subsidies per 31-12-2010    5.300,00 
     
Vooruitbetaalde exploitatielasten     
In 2010 zijn lasten betaald die betrekking hebben op 2011   62.345,55 
     
Voorschotten     
Per 31 december 2010 heeft de Stichting geen uitstaande voorschotten.   0,00 
     
Belastingen en premies sociale verzekeringen     
Per 31 december 2010 heeft de Stichting te ontvangen van de Belastingdienst:  

* Omzetbelasting    206.499,00 
     
Liquide middelen     
Per 31 december 2010 zijn de saldi:     

Kas bibliotheek Centrum   3.013,82  
Kas bibliotheek Heemstede   275,00  
Kas bibliotheek Noord   1.361,85  
Kas bibliotheek Oost   150,00  
Kas bibliotheek Schalkwijk   262,30  
RABO 12.99.64.352   36.487,86  
RABO 13.12.76.247 VUBIS   5.821,65  
RABO 12.99.64.514 Salarissen   7.637,16  
RABO 11.05.25.965 Bedrijfstelerek.   1.075.678,88  
ABN/Fortis Alg 83.01.26.325   97,13  
ABN/Fortis Deposito 83.01.26.384   1.774.675,41  
Kruisposten   5.702,45  

    2.911.163,51 
     

  
Totaal 
activa   4.132.336,20 
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Bijlage 3: Toelichting op de balans per 31-12-2010 
PASSIVA      
      
Reserves      
      
Algemene Reserve      
De waarde van deze reserve per 31-12-2009  424.949,72   
Bestemming resultaat 2010   0,00   
De waarde van deze reserve na bestemming resultaat bedraagt per 31-12-2010 424.949,72  
      
Bestemmingsreserve Materiële vaste activa Gemeente Haarlem   
De waarde van deze reserve bedraagt per 31-12-2009 335.302,58   
Onttrekking wegens afschrijvingen activa 2010 -56.002,79   
De waarde van deze reserve bedraagt per 31-12-2010  279.299,79  
      
Deze reserve is onlosmakelijk gekoppeld aan de door de Gemeente Haarlem per 1 juni 2008   
overgedragen Materiële vaste activa. De jaarlijkse afschrijving op deze activa wordt opgenomen bij de  
kapitaallasten. Dekking geschiedt door een overeenkomstige onttrekking van de  Bestemmingsreserve.  
      
Bestemmingsreserve Opleidingen     
Bestemming resultaat 2010   30.742,21   
De waarde van deze reserve na bestemming resultaat bedraagt per 31-12-2010 30.742,21  
      
Bestemmingsreserve Mobiliteit      
Bestemming resultaat 2010   61.484,43   
De waarde van deze reserve na bestemming resultaat bedraagt per 31-12-2010 61.484,43  
      
Voorzieningen      
      
Voorzieningen       
Voorziening door rente van het legaat Hessels    
te besteden ten behoeve van collectie OBBC  12.550,81   
Stand per 31-12-2010    12.550,81  
      
Vlottende passiva      
      
Crediteuren       
Per 31 december 2010 heeft de Stichting aan crediteuren open staan 222.197,81  
      
Vooruitontvangen      
Per 31 december 2010 heeft de Stichting vooruit ontvangen:   
* contributies 2011   120.658,23   
* subsidies projecten 2011   34.765,00   
* budgetsubsidie Haarlem 1e helft 2011  2.292.258,44   
* diverse bedragen    24.737,53   
    2.472.419,20  
      
Nog te betalen exploitatielasten      
Nog in 2011 te betalen kosten ten laste van de exploitatie 2010    
* afdracht Stichting Leenrecht 2008-2010  141.140,04   
* overige exploitatielasten   186.329,73   
    327.469,77  
      
Te verrekenen salarissen      
Nog te betalen per 31 december 2010     
salaris periode 13    27.209,92  
      
Belastingen en premies sociale verzekeringen    
Per 31 december 2010 is de Stichting verschuldigd:    

* Loonheffing en premies Sociale Verzekeringen 208.804,38   
* Pensioenpremies   65.208,16   

    274.012,54  
      
  Totaal passiva  4.132.336,20  
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Bijlage 4: Toelichting op de staat van baten en lasten 
2010 
     
  begroting 2010 rekening 2010 verschil  v/n 
Baten     
     
Subsidiebaten     

Gemeente Haarlem (budget)* 4.547.600 4.547.400 -200 n 
Gemeente Haarlem (huur)** 714.700 719.000 4.300 v 

Gem, Haarlem (combinatiefuncties)*** 80.000 80.000 0  
Gemeente Haarlem (I- en D-baan) 20.500 19.752 -748 n 

Gemeente Heemstede (budget)**** 654.300 664.384 10.084 v 
Gemeente Heemstede (huur) 171.800 173.687 1.887 v 

Provincie N-Holland Collectie plan*****  117.200 74.367 -42.833 n 
 6.306.100 6.278.590 -27.510 n 

     
* De Gemeente Haarlem heeft bij beschikking STZ/EC/2008/178674 de subsidie 2009 vastgesteld op  
!  4.583.786; tevens is ingestemd met het toevoegen van het positieve resultaat 2009 aan de Algemene 
Reserve en is voldaan aan de over 2009 gemaakte afspraken,    
** Op basis van de eind 2009 getekende tijdelijke overeenkomsten is door de Gemeente Haarlem voor  
vier vestigingen een huursubsidie verstrekt,    
*** De Gemeente Haarlem heeft voor de tijdelijke aanstelling (tot medio 2011) van twee combinatie-  
functionarissen een subsidie verstrekt,      
**** De Gemeente Heemstede heeft bij beschikking (kenmerk 465641) de subsidie 2009 vastgesteld op 
! 637.388; tevens is in 2009 voldaan aan de in de subsidiebeschikking 2008-2010 gestelde verplichtingen, 
***** De door de Provincie verstrekte gelden voor het Collectieplan zijn niet geheel tot uitgaaf gekomen  
in 2010 en mogen worden doorgeschoven naar medio 2011,    
     
Contributies     

Ontvangen in 2010  692.700 802.802 110.102 v 
Vooruitontvangen 2011 *  0 -120.658 -120.658 n 

 692.700 682.144 -10.556 n 
     

* Van de in 2010 ontvangen contributiegelden had ! 120,658 betrekking op 2011 en is doorgeschoven  
als Vooruitontvangen naar de Balans overeenkomstig voorgaande jaren is gebeurd,   
     
Boetes     

Ontvangen boetes 213.300 243.083 29.783 v 
     

De in 2010 ontvangen boetes waren 14% hoger dan begroot,    
     
Leenvergoedingen     

Ontvangen leenvergoedingen 102.100 99.466 -2.634 v 
     

Financiële baten     
Ontvangen rente  60.000 55.500 -4.500 n 

Toegerekende Omslagrente * 52.800 44.738 -8.062 n 
Vrijval subsidie kapitaallasten ** 0 11.500 11.500 v 

 112.800 111 .738 -1 .062 n 
     
* Er is een omslagrente van 5% berekend over de boekwaarden van de per 31 december 2010 geactiveerde  
investeringen waar geen lasten tegenover staan,     
** Dit betreft de bij de fusie van de Gemeente Heemstede ontvangen bijdrage in de kapitaallasten voor 
de subsidieperiode 2008-2010,     
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Bijlage 4: Toelichting op de staat van baten en lasten 
2010 
 
  begroting 2010 rekening 2010 verschil  v/n 
     
Projecten     
Bij het in gebruik nemen van het nieuwe financiële systeem (AFAS/Profit) per 1 januari 2010 worden de  
projecten niet langer in de exploitatie opgenomen maar op de balans verantwoord,   
     
Overige baten     
Personeelsbaten:     

Verkoop expertise * 50.000 75.267 25.267 v 
Doorberekening naar projecten  40.000 45.065 5.065 v 

Diverse  baten  0 11.000 11.000 v 
     

Overigen:     
 Gem, Haarlemmerliede bijdrage  24.300 27.000 2.700 v 

Diverse (administratieve) baten ** 72.200 116.744 44.544 v 
 186.500 275.076 88.576 v 
     
* De opbrengsten uit Verkoop expertise kwamen aanzienlijk hoger uit dan begroot door detachering van 
twee medewerkers bij Pro Biblio,     
** Enkele bijdragen/inkomsten vielen ruim hoger uit dan begroot zoals de inkomsten uit de activiteiten van  
Ontmoeting & Debat. dienstverlening aan scholen en instellingen en de opbrengst verhuur ruimten,  
     
Som der baten 7.613.500 7.690.097 76.597 v 
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Bijlage 4: Toelichting op de staat van baten en lasten 
2010 
  begroting 2010 rekening 2010 verschil  v/n 
     
Lasten     
     
Personeelskosten *     

Vaste formatie** 3.719.400 3.824.687 -105.287 n 
Oproepkrachten 160.000 131.585 28.415 v 

Combinatiefuncties*** 80.000 88.600 -8.600 n 
Externe inhuur **** 85.000 58.013 26.987 v 

Externe inhuur Paswerk 54.600 49.076 5.524 v 
Vorming & Opleiding 32.700 28.221 4.479 v 

Overige kosten 58.000 35.000 23.000 v 
 4.189.700 4.215.182 -25.482 n 
     
* Geen der werknemers ontving in 2010 een inkomen dat uitkwam boven de in de Wet Openbaarmaking uit 
Publieke middelen gefinancierde Topinkomens (WOPT) gestelde norm van ! 226.000 of boven de landelijk 
geldende Balkenendenorm van ! 188.000.     
** Aangezien pas in de loop van 2010 de gevolgen van de nieuwe CAO's Gemeenten en Openbare Bibliotheken  
duidelijk waren. is het budget voor de Vaste formatie met 2.83 % overschreden,   
Een aantal collega's heeft de dienst voortijdig verlaten of heeft het aantal uren dienstverband teruggebracht, 
In de hiervoor benodigde afkoopsommen heeft de Gemeente Haarlem een bijdrage verleend van ! 175.000. 
Er waren begin 2010 76,47 FTE en de formatie bestond eind 2010 uit 71.53 FTE.   
*** Voor de tot medio 2011 aangestelde Combinatiefunctionarissen is in 2010 een subsidie ontvangen van de 
Gemeente Haarlem van ! 80.000.     
**** Mede door vertraging in de uitvoering van het project Stationsbibliotheek kwamen de uitgaven voor externe 
inhuur beduidend lager uit.     
     
Kapitaallasten *     

Rente 52.800 44.738 8.062 v 
Afschrijving 144.300 116.556 27.744 v 

 197.100 161.294 35.806 v 
     
* Doordat geen van de in 2010 geplande investeringen (Stationsbibliotheek. Automatisering IT 2011. café) 
daadwerkelijk zijn opgeleverd. vallen de kapitaallasten in 2010 aanzienlijk lager uit.   
     
Bedrijfsvoering     

Aankoop meubilair/inventaris 16.000 35.253 -19.253 n 
Promotiebudget  45.000 65.648 -20.648 n 

Telefonie 42.500 46.918 -4.418 n 
Porti-.vracht- en transportkosten 44.300 44.356 -56 n 

Kosten Retail Schalkwijk * 0 50.000 -50.000 n 
Overige kosten  126.600 83.647 42.953 v 

 274.400 325.822 -51.422 n 
     
*  In 2010 is in vestiging Schalkwijk op bescheiden schaal een start gemaakt met de introductie van de 
in tal van andere bibliotheken al ingevoerde retailformule,    
     
Organisatiekosten     

Verzekeringen 51.500 51.964 -464 n 
ARBO-/Medische zorg 33.800 24.149 9.651 v 

Contributies en bijdragen 27.500 36.796 -9.296 n 
Overige kosten 53.500 45.620 7.880 v 

 166.300 158.529 7.771 v 
     
Huisvestingskosten     

Gas 37.000 41.964 -4.964 n 
Electra  62.600 58.068 4.532 v 

Schoonmaakkosten  103.300 102.239 1.061 v 
Huur gebouwen Haarlem * 714.700 718.245 -3.545 n 

Huur gebouw Heemstede 171.800 171.800 0  
Onderhoud gebouwen  16.300 18.359 -2.059 n 

Overige kosten 44.800 46.453 -1.653 n 
 1 .150.500 1.157.128 -6.628 n 
     
* Op basis van de eind 2009 getekende voorlopige contracten zijn de huurnota's voor vier vestigingen  
aan de Gemeente Haarlem betaald,     
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Bijlage 4: Toelichting op de staat van baten en lasten 
2010 
  begroting 2010 rekening 2010 verschil  v/n 
     
Automatiseringskosten     

Onderhoud software  55.000 71.934 -16.934 n 
Beheersvergoeding ICT  326.000 278.035 47.965 v 

Digitalisering/zelfservice/catalogus 89.300 67.790 21.510 v 
IT 2011 (eenmalig)* 82.000 80.000 2.000 v 

Overige kosten  16.500 15.787 713 v 
 568.800 513.546 55.254 v 
     
* De in 2010 begrote eenmalige kosten voor IT 2011 zijn als verplichting op de balans opgenomen en zullen 
in 2011 tot uitgaaf komen,     
     
Kosten collectie *      

Tijdschriften 71.800 83.438 -11.638 n 
Media Algemeen 102.700 105.910 -3.210 n 

Leenrechtvergoeding ** 210.800 153.488 57.312 v 
Claim Leenrechtvergoeding 0 62.234 -62.234 n 

Aanschaf collectie 515.100 528.225 -13.125 n 
Kosten Activiteiten 15.000 19.744 -4.744 n 

Provinciaal Collectieplan *** 117.200 74.367 42.833 v 
Oude Boekerij  55.500 40.912 14.588 v 

Overige kosten 27.400 24.830 2.570 v 
 1 .115.500 1.093.148 22.352 v 
     
* De aangeschafte collectie wordt niet geactiveerd op de balans maar jaarlijks volledig ten laste  
van de exploitatie gebracht.     
De afgeschreven materialen uit de collectie worden periodiek op een boekenmarkt aangeboden tegen  
sterk gereduceerde prijzen; de opbrengsten van deze verkoop zijn opgenomen bij Diverse Baten.  
** Weliswaar werden de uitgaven voor leenrecht geschriften en AVM onderschreden maar gezien een geschil 
met de Stichting Leenrecht inzake verlengingen is rekening gehouden met een naheffing.  
*** Op declaratiebasis worden de voor het Collectieplan gemaakte kosten vergoed door de Provincie.  
Door vertraging in het project zullen de in 2011 te maken kosten alsnog in rekening mogen worden gebracht. 
     
Projecten     
Bij het in gebruik nemen van het nieuwe financiële systeem (AFA/Profit) per 1 januari 2010 worden de   
projecten niet langer in de exploitatie opgenomen maar op de balans verantwoord.   
     
Onvoorzien *     

 24.800 29.225 -4.425 n 
 24.800 29.225 -4.425 n 
     
* Deze stelpost is in 2010 aangewend voor de (restant)financiering van een vroegtijdig uitgetreden medewerker. 
     
Som der lasten 7.687.100 7.653.874 33.226 v 
     
     
Resultaat -73.600 36.223 109.823 v 
     
Bestemming Resultaat 2010:     
Exploitatieresultaat  36.223  v 
Onttrekking Bestemmingsreserve *   56.003  v 
  92.226   
     
Toevoegen aan Bestemmingsreserve Opleidingen  30.742  
Toevoegen aan Bestemmingsreserve Mobiliteit   61.484  
     
Saldo  0 0  
     
* Van de Bestemmingsreserve Materiële Vaste Activa verkregen van de Gemeente Haarlem is    
een bedrag onttrokken van ! 56.003.     
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Bijlage 5: Stichting Basisbibliotheek Haarlem-Heemstede 
 
Balans  !   !   
     
ACTIVA   31-12-2009   31-12-2010 
     
     

Vlottende activa     
     

Vordering SBH * 0,00  3.631.711,02  
Vooruitbetaalde expl. lasten 0,00  5.779,02  
     
Belastingen en premies Soc. Verz. 0,00  0,00  
  0,00  3.637.490,04 
     
Liquide middelen     
Rekening courant bank 0,00  7.637,16  
       
  0,00  7.637,16 

     
Totaal activa  0,00  3.645.127,20 

     
Balans  !   !   
     
PASSIVA   31-12-2009   31-12-2010 
     

Vlottende passiva     
     

Rekening-courant SBH 0,00  3.383.475,62  
     
Nog te betalen/verrekening sal. Dec. 0,00  25.498,13  

     
Belastingen en premies Soc. Verz. 0,00  236.153,45  

  0,00  3.645.127,20 
     

     
     
Totaal passiva  0,00  3.645.127,20 

     
     
Toelichting:     
Het negatieve resultaat 2010 wordt verrekend met de Stichting Stadsbibliotheek Haarlem en omstreken,  
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Bijlage 6: Stichting Basisbibliotheek Haarlem-Heemstede 
     
Staat van Baten & Lasten     
  Begroting 2010 Rekening 2010 verschil  v/n 
     
Baten     
     
Verrekening via rekening-courant SBH 0 3.631.711 3.631.711 v 
     
Overige baten * 0 1.262 1.262 v 
     
Som der baten 0 3.632.973 3.632.973 v 
     
Lasten     
     
Personeelskosten ** 0 3.603.415 -3.603.415 n 
     
Bedrijfsvoering *** 0 333 -333 n 
     
Stelpost Materiële uitgaven ****  0 29.225 -29.225 n 
        
     
Som der lasten 0 3.632.973 -3.632.973 n 
     
     
Resultaat vóór bestemming 0 0 0  
     
     
     
Toelichting:     
* Betreft de via het salaris ingehouden leenvergoedingen van het personeel.    
** Betreft de via de salarisadministratie van de gemeente Haarlem uitbetaalde salarissen.   
*** Betreft bankkosten voor Raborekeningnummer 1299.64.514.    
**** Betreft een deel van de afkoopsom betaald aan een vervroegd uitgetreden medewerker.   
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Bijlage 7: Overige gegevens 
 
Gebeurtenissen na balansdatum 
De door de gemeente Haarlem opgestelde huurovereenkomsten voor vier locaties zijn op 1  januari 2010 nog niet door de 
Stichting getekend. 

Met name het ontbreken van besluitvorming over subsidie in de kosten van huurdersonderhoud – zoals is vastgelegd in 

de verzelfstandigingsovereenkomst d.d. 28 mei 2008 – ligt ten grondslag aan dit uitstel. 
De gemeente Haarlem is een en ander nog aan het uitzoeken. 
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Controleverklaring accountant jaarrekening 
2010 
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Controleverklaring accountant projecten 2010 
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