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1. BESTUURSVERSLAG 

 

Stichting FlevoMeer Bibliotheek (FMB) 

 

Stichting FlevoMeer Bibliotheek heeft als primair doel het bevorderen van de openbare 

bibliotheekvoorzieningen in het verzorgingsgebied van de Gemeenten Lelystad, Noordoostpolder, Dronten, Urk 

en Zeewolde. FlevoMeer Bibliotheek is statutair gevestigd in Lelystad. 

 

De bibliotheek is een vrijplaats, een plek voor iedereen, en draagt in een tijd waarin veel van onze inwoners 

wordt gevraagd, bij aan een sterke samenleving. FlevoMeer Bibliotheek werkt aan een geïnspireerd, 

geïnformeerd, betrokken en vaardig Flevoland. 

De bibliotheek vertegenwoordigt een grote maatschappelijke en culturele rijkdom en is van waarde voor de 

samenleving. Die waarde wordt gerealiseerd door de interactie met en tussen de vele bezoekers en leden van 

de bibliotheek en niet te vergeten op de vele andere vindplaatsen waar de bibliotheek aanwezig is, zoals op 

kinderdagverblijven, peuterspeelzalen, basisscholen, voortgezet onderwijs, woonzorgcentra, multifunctionele 

accommodaties etc. We zorgen er voor dat we bereikbaar zijn voor iedereen, zowel fysiek als digitaal. 

  

In deze jaarrekening wordt verantwoording afgelegd over de financiële resultaten 2020 van de algemene 

organisatie en de vestigingen afzonderlijk.    

De resultaten van de dienstverlening zijn verspreid via het factsheet ‘Haal het beste uit jezelf én elkaar’. Deze 

sheet is ook te vinden op onze website. Het verhaal bij de cijfers en de meer specifiek overeengekomen 

resultaten per gemeente zijn afzonderlijk verantwoord. 

 

Verslag van de Raad van Toezicht 

 

Stichting FlevoMeer Bibliotheek heeft een eenhoofdige directie, die wordt gevormd door de bestuurder, de heer 

J. Gommer. Voor het toezicht op beleid en uitvoering is een Raad van Toezicht ingesteld. 

 

De eindverantwoordelijkheid voor de dagelijkse bedrijfsvoering ligt bij de directeur-bestuurder. In het Reglement 

taakverdeling en werkwijze van het managementteam is de delegatie van verantwoordelijkheden aan de 

managers vastgelegd.  

 

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het bestuur, rekening houdend met de belangen van alle 

‘stakeholders’. De Raad heeft aan de directeur-bestuurder voor de uitoefening van zijn functie algemene 

richtlijnen meegegeven die zijn vastgelegd in een directiestatuut. 
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De Raad van Toezicht wordt ultimo 2020 gevormd door: 

 de heer Th. Grootjen uit Lelystad (voorzitter) 

 de heer J.R. Bügel uit Dronten (vicevoorzitter) 

 mevrouw M. Romkes uit Urk 

 mevrouw F. el Hamdaoui uit Lelystad 

 de heer J.P. de Craen uit Dronten 

 de heer E.F. Plate uit Zeewolde 

 

Per 1 juli heeft mevrouw R.N. Heegsma uit Emmeloord een jaar voor afloop van haar tweede zittingstermijn 

afscheid genomen van de Raad van Toezicht, vanwege onverenigbaarheid met haar nieuwe werkzaamheden. 

Mevrouw Heegsma was vanaf 2018 voorzitter van de Raad van Toezicht. De heer Bügel heeft die functie in 

2020 tijdelijk waargenomen. Per 8 september is de heer Grootjen benoemd tot voorzitter van de Raad van 

Toezicht. 

De vacature die door vertrek van mevrouw Heegsma is ontstaan is in 2020 niet ingevuld. 

 

Op 30 mei 2017 heeft de Raad van Toezicht als uitwerking van artikel 16, lid 1 van de statuten een reglement 

vastgesteld met nadere regels voor de werkwijze van de Raad. 

 

De Raad van Toezicht heeft in 2020 vijfmaal vergaderd. Een delegatie van de RvT heeft een vergadering 

bijgewoond van de Ondernemingsraad en de auditcommissie Financiën is eveneens een aantal keren bijeen 

geweest. 

 

Binnen de Raad van Toezicht fungeert een auditcommissie Financiën. De auditcommissie bestaat uit mevrouw 

Romkes en de heer Grootjen. De heer De Craen is als aspirant lid toegevoegd. De auditcommissie heeft in 

2020 de concept jaarrekening 2019 en het gevoerde financieel beleid beoordeeld en daarover positief advies 

uitgebracht aan de Raad van Toezicht. Tevens heeft de auditcommissie de financiële rapportages en 

prognoses beoordeeld en positief advies uitgebracht over de begroting 2021.    

 

Het jaarlijkse functioneringsgesprek met de directeur-bestuurder vond plaats op 20 november. Namens de RvT 

hebben deelgenomen de voorzitter en de vicevoorzitter. 

 

De Raad van Toezicht heeft de actie- en verbeterpunten uit de in 2019 gehouden zelfevaluatie in het kader van 

de Cultural Governance Code besproken en verwerkt.  

                                                
1 Onderdeel van de FlevoMeer Academie 2019 was een herijking van de visie (hoe de wereld van morgen er uitziet), de missie 
(welke rol en ambitie hebben we in de wereld van morgen) en onze positionering. 

Belangrijke in 2020 genomen besluiten zijn:  

 goedkeuring van het procesvoorstel ontwikkeling beleidsvisie 2021-2024 (11 februari) 

 huisvestingsscenario’s vestiging Lelystaf (19 mei) 

 procedure verkiezing voorzitter Raad van Toezicht (19 mei) 

 goedkeuring van de jaarrekening 2019 van FlevoMeer Bibliotheek (19 mei) 

 goedkeuring van de jaarrekening 2019 van Bibliotheeknetwerk Flevoland (19 mei) 

 benoeming van de heer Grootjen tot voorzitter van de Raad van Toezicht (8 september) 

 wijziging algemeen profiel lid Raad van Toezicht (8 september) 

 goedkeuring begroting 2021 (8 september) 

 benoeming mevrouw T. van Aarle tot lid van de Raad van Toezicht per 1 januari 2021 (24 november) 

 wijziging Rooster van Aftreden (24 november) 

 goedkeuring van het procedurevoorstel benoeming accountant (24 november) 

 vaststelling tekst beleidsvisie 2021-2024 (14 december). 

 

FlevoMeer Bibliotheek participeert bestuurlijk in diverse netwerken en stichtingen. Daar is via rapportages van 

de directeur-bestuurder op toegezien. Het betreft de directe betrokkenheid bij het provinciale 

innovatieprogramma bibliotheken en de samenwerking hierin met denieuwebibliotheek Almere, stichting 

Bibliotheeknetwerk Flevoland en stichting Cultuur voor Lelystad.  

Stichting Lelykracht, waarin FlevoMeer Bibliotheek participeert, is in liquidatie. 

 

De WNT-verantwoording (Wet normering topinkomens) is te vinden in bijlage 12. 

 

De koers van FlevoMeer Bibliotheek in het kort1 

 

FlevoMeer Bibliotheek biedt iedereen gelijke kansen zich persoonlijk te ontwikkelen om actief mee te doen in de 

samenleving. 

 

Onze visie 

We zien dat de samenleving steeds ingewikkelder wordt. De invloed van sociale media is enorm. Het aantal 

informatie- en communicatiebronnen is overweldigend. 

Hierdoor zien we een tweedeling ontstaan: zij die zich deze ontwikkelingen makkelijk meester maken en 

daarnaast een steeds groter deel van de samenleving dat deze ontwikkelingen niet bij kan houden. 
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De verschillen in de samenleving worden groter. Enkele voorbeelden hiervan zijn arm en rijk, gestudeerd en 

niet-gestudeerd, geletterd en ongeletterd, digitaal en niet-digitaalvaardig, mensen met een groot sociaal 

netwerk en eenzamen. 

 

In onze regio speelt vergrijzing een grote rol. We zien met name in de groep minder welvarende inwoners een 

groeiende kans op eenzaamheid en isolement. Wij zijn gevestigd in de jongste provincie van Nederland. Een 

krachtige samenleving ontstaat door elkaar te helpen en te ontmoeten. Vanuit onze kerncompetenties kunnen 

wij hierin een centrale rol spelen. 

 

Missie 

Wij verbinden mensen met kennis, informatie en cultuur. 

FlevoMeer Bibliotheek is de levende kracht voor informatie, cultuur en een leven lang leren, waarbij de mens 

centraal staat. Wij dragen, in een steeds complexer wordende samenleving, bij aan:  

 gelijke kansen voor iedereen 

 de persoonlijke ontwikkeling van burgers 

 actieve deelname aan het maatschappelijke en culturele leven 

 een leven lang leren 

 leesplezier 

Wij zien kansen en nemen initiatief voor vruchtbare samenwerking met mensen, bedrijven en instellingen. Wij 

ontdekken de behoefte van inwoners en bedienen deze met een aantrekkelijk lokaal aanbod. Wij zijn waar dit 

nodig is.  

 

Als werkgever stimuleren wij onze medewerkers en vrijwilligers zich te ontwikkelen om door middel van passie, 

kennis en interesse in de samenleving, van waarde te zijn en een brede bijdrage te leveren aan deze 

maatschappelijke opgave.  

 

FlevoMeer Bibliotheek: waar je welkom bent, een goed gesprek kunt voeren, kennis en cultuur haalt, brengt en 

deelt, elkaar ontmoet en jezelf kunt zijn. FlevoMeer Bibliotheek maakt je gelukkig(er). 

 

Mission statement 

FlevoMeer Bibliotheek biedt perspectief en stimuleert mensen het beste uit zichzelf te halen. Wij verbinden 

mensen en kennis. Ieder individu is uniek, en daar houden wij rekening mee. Het is de plek waar je een goed 

gesprek kunt voeren, kennis haalt, brengt en deelt, elkaar ontmoet en jezelf kunt zijn. 

FlevoMeer Bibliotheek is de levende kracht voor een leven lang leren, cultuur en informatie waarbij de mens 

centraal staat. 

De organisatiedoelen in 2020: 

 Het leveren van maatschappelijke waarde voor individu en samenleving door behoeften gestuurd te 

werken en door allianties aan te gaan met partners. 

 Tevreden klanten en stakeholders door permanent in gesprek te zijn en helder te communiceren. 

 Gekwalificeerde en ondernemende medewerkers die plezier in hun werk hebben door hen in te zetten op 

hun talenten en waar nodig de kennis en kunde te ontwikkelen. 

 Efficiënte interne bedrijfsprocessen door de samenwerking te vergroten en waar mogelijk slimmer te 

werken.   

 Controle over de bedrijfsvoering door in te zetten op capaciteit en een goed managementinformatie 

systeem. 

 

Verslag van onze speerpunten uit het jaarplan 2020 

 

Van het jaarplan 2020 met speerpunten en projecten op organisatieniveau wordt separaat verslag gedaan.  

Voor een uitgebreide inhoudelijke rapportage van onze dienstverlening en resultaten verwijzen we naar de 

inhoudelijke verantwoording en toelichting die per locatie/gemeente is opgesteld. Daarin komen ook de effecten 

van COVID-19 op de dienstverlening aan de orde. 

                                                                                      

Bibliotheeknetwerk Flevoland  

 

Stichting Bibliotheeknetwerk Flevoland (BNF) is eind 2017 opgericht voor de uitvoering van de wettelijke 

provinciale distributie- en netwerktaken die in de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob) zijn 

vastgelegd. Het bestuur wordt gevormd door de directeuren van de denieuwebibliotheek Almere en FlevoMeer 

Bibliotheek. De statutaire zetel is Lelystad. Op 1 januari 2018 ging de nieuwe organisatie van start. 

Provincie Flevoland heeft, nadat BNF op 17 oktober 2019 de subsidieaanvraag ook digitaal heeft ingediend, op 

20 december 2019 een beschikking afgegeven voor de uitvoering van de distributie- en netwerktaken in 2020.  

De Provincie heeft aan de subsidie prestatieafspraken verbonden: 

 het uitvoeren van de provinciale kerntaken distributie en netwerken 

 waarborgen van de continuïteit van de uitvoering van deze taken en de contacten met het lokale en het 

landelijke niveau, in het bijzonder de Koninklijke Bibliotheek en de Stichting Samenwerkende Provinciale 

Netwerken (SPN) 

Het besluit tot vaststelling van de jaarrekening wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de Raden van Toezicht 

van de beide bibliotheken. De Raad van Toezicht van FlevoMeer Bibliotheek heeft op 19 mei de jaarrekening 

2019 goedgekeurd.  

BNF legt verantwoording af aan Provincie Flevoland. 
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Het digitaal jaaroverzicht 2020 is te raadplegen op 

https://www.bibliotheeknetwerkflevoland.nl//wordpress/wp-

content/uploads/2021/02/BibliotheekNetwerkFlevoland_Infographic_2021_DEF.pdf 

 

Bestuursactiviteiten 2020 

 

Totstandkoming Jaarrekening 2019 en financiële analyse 

De jaarrekening is in concept opgesteld door de controller. Na bespreking in de auditcommissie financiën, heeft 

de commissie positief advies uitgebracht aan de Raad van Toezicht. De accountant heeft een 

goedkeuringsverklaring afgegeven. In de vergadering van de Raad van Toezicht op 19 mei is de jaarrekening 

2019 vastgesteld. 

De accountant heeft zijn bevindingen en adviezen naar aanleiding van de controle in het accountantsverslag 

gerapporteerd. De bestuurlijke reactie van de directeur is besproken en goedgekeurd door de Raad van 

Toezicht in de vergadering van 10 september. 

 

Werkplan en Begroting 2020 

De begroting en het jaarplan 2020 zijn in de vergadering van de Raad van Toezicht op 8 september besproken. 

De stukken zijn onder voorbehoud goedgekeurd. De auditcommissie Financiën is gevraagd de punten van het 

voorbehoud te onderzoeken en indien nodig geacht deze opnieuw in de Raad van Toezicht aan de orde te 

stellen. De auditcommissie heeft de vragen op 21 september besproken en besloten dat deze voldoende zijn 

beantwoord en dat het voorbehoud voor de goedkeuring van de begroting 2021 vervalt. De RvT is hierover 

geïnformeerd. 

 

Werkgroep tarieven en tariefstructuur 

Op advies van de werkgroep Tarieven zijn een aantal besluiten genomen met betrekking tot het 

contributiestelsel en de tarieven. Deze wijzigingen gaan per 1 januari 2021: 

1) Maandbetaling 

Mogelijkheid tot maandelijkse betaling; voorwaarden: uitsluitend met automatische incasso en een 

lidmaatschap voor een jaar, daarna maandelijks opzegbaar.  

2) Halvering boete jeugd 

De boetetarieven voor de jeugd worden gehalveerd met het oogmerk zo min mogelijk drempels op te 

werpen om te lezen. We bieden tevens de mogelijkheid om boetes in te zetten voor de opwaardering van 

het basisabonnement naar een boetevrij sterabonnement. 

3) Digital-only abonnement 

Dit abonnement is voor klanten die alleen digitaal lezen en/of de LuisterBieb gebruiken.  

Klanten kunnen dit abonnement landelijk voor € 42,00 afsluiten via de onlinebibliotheek (Koninklijke 

Bibliotheek). Door dit abonnement ook lokaal aan te bieden, houden we deze klanten als lid van 

FlevoMeer Bibliotheek. Voor het digitale abonnement hanteren we de landelijke prijs van € 42,00. 

 

Stichting Lelykracht 

Gebleken is dat Stichting Lelykracht geen politiek draagvlak heeft. Daarom is besloten de stichting op te heffen 

– te liquideren. De deelnemende organisaties in Lelykracht zetten de samenwerking voort, maar niet meer 

onder de vlag van de stichting. De stappen om de stichting te liquideren zijn in gang gezet. Ultimo 2020 was dit 

nog niet afgerond. Inmiddels is de uitschrijving uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en van de 

verklaring van non-verzet van de Rechtbank Midden-Nederland ontvangen. De opheffingsdatum is 9 maart 

2021.  

 

COVID-19 

Op 16 maart 2020 gingen de bibliotheken, de horeca en scholen dicht in de strijd tegen het coronavirus. Er is 

sprake van ingrijpende beperkingen op het openbare leven en in de dienstverlening van de bibliotheken.  

We hebben in maart 2020 snel geanticipeerd op de nieuwe situatie door een corona crisisteam in te stellen als 

schakel tussen de landelijke protocollen en richtlijnen en de aansturing van onze interne processen, in de 

eerste plaats de communicatie.  

De bibliotheek bleef open met het digitale aanbod, dat al heel snel sterk werd uitgebreid. Op 6 april kwam met 

de ThuisBieb-app het digitale aanbod ook voor niet-leden binnen handbereik. Alle digitale diensten zijn via de 

communicatiekanalen van FlevoMeer Bibliotheek in de etalage gezet en met succes. De bekendheid en het 

gebruik van de digitale diensten zijn enorm toegenomen en er zijn nieuwe vormen van dienstverlening 

ontwikkeld. We zijn in staat gebleken onze maatschappelijke functie, ondanks alle opgelegde beperkingen, in te 

vullen. Voor uitgebreidere inhoudelijke informatie verwijzen we naar de lokale inhoudelijke verantwoordingen 

2020.  

 

Huisvestingsscenario’s Lelystad 

De huurovereenkomst van vestiging Lelystad met de particuliere belegger en eigenaar loopt per februari 2024 

af. We willen tijdig weten of verlengen een optie is tegen nieuwe voorwaarden. Om de positie te bepalen zijn op 

basis van een globale verkenning scenario’s uitgewerkt voor de locatiekeuze en de exploitatie. We zijn nog in 

gesprek met de eigenaar. 

 

Administratie en Controle 

In de accountantsverslagen van de afgelopen jaren is er op aangedrongen om extra capaciteit in te zetten op 

de controletaken. De Raad van Toezicht heeft het dringende advies van de accountant overgenomen en de 
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bestuurder gevraagd een voorstel te doen om hier uitvoering aan te geven. Met ingang van november is door 

het vertrek van de boekhouder en gedeeltelijke uitbesteding van de financiële administratie aan Matt een 

vacature ontstaan voor een parttime assistent-controller. Deze vacature is per februari 2021 ingevuld.  

 

Collectief Landelijk Bibliotheeksysteem 

Binnen de branche Openbare Bibliotheken is een laatste onderzoek en poging gedaan om tot een Collectief 

Landelijk Bibliotheeksysteem te komen. Aan bibliotheken is gevraagd om aan te geven of men deel wil nemen 

of niet. De termijn is verlengd tot 1 februari 2021. Omdat in Flevoland sprake is van een ICT-Bibliotheeknetwerk 

hebben denieuwebibliotheek Almere en FlevoMeer Bibliotheek hierin gezamenlijk opgetrokken en besloten deel 

te willen nemen aan het Collectief Landelijk Bibliotheeksysteem. Dit besluit is in januari 2021 genomen. Echter, 

is de vereiste deelname landelijk niet gehaald en lijkt een landelijk uniform bibliotheeksysteem vooralsnog een 

utopie.  

 

Leesoffensief 

In de Noordoostpolder is met scholenkoepel AVES een initiatief gestart voor een strategische aanpak en 

investering in taal en lezen en het voorkomen van laaggeletterdheid. Dit leidt tot een project Samen Voor 

LEZEN! dat in 2021 uitgevoerd zal worden.  

 

Stichting Cultuur voor Lelystad 

FlevoMeer Bibliotheek participeert in de Stichting Cultuur voor Lelystad. Andere instellingen zijn Stichting De 

Kubus en Stichting Agora. De Stichting zet zich in voor de versterking van de maatschappelijke functie van 

cultuur in de stad, de verbreding van het culturele netwerk en het bevorderen van de deelname aan cultuur. 

In het kader van een opdracht van de gemeenteraad is onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om meer 

voordeel uit samenwerking te halen en een antwoord te vinden op de bezuinigingstaakstelling in de 

gemeentebegroting in 2023 en 2024. Dit heeft met ondersteuning van Bureau Berenschot geresulteerd in het 

rapport ‘Naar een krachtige stadsprogrammering’.  

 

Procedure benoeming accountant 

De Raad van Toezicht heeft het voornemen geuit op zoek te gaan naar een nieuwe accountant met ingang van 

boekjaar 2021 en de bestuurder gevraagd een voorstel te doen voor de selectieprocedure. Met het voorstel is 

ingestemd en de procedure is vervolgens in gang gezet. In de vergadering van april 2021 doet de 

selectiecommissie een voordracht voor benoeming.  

Beleidsvisie 2021-2024 

In december is onze nieuwe beleidsvisie 2021–2024 in de vergadering van de Raad van Toezicht vastgesteld. 

Er is digitaal input opgehaald bij medewerkers, bij leden en niet-leden, samenwerkingspartners, wethouders en 

raadsleden. Relevante trends en ontwikkelingen zijn in beeld gebracht. We sluiten met onze beleidsvisie aan bij 

de grote maatschappelijke opgaven van het landelijk bibliotheekconvenant en hebben daar De Plek aan 

toegevoegd. De bibliotheek als de verbindende plek in de lokale samenleving voor een geïnspireerd, 

geïnformeerd, betrokken en vaardig Flevoland. 

 

Ondernemingsraad 

Met de OR is frequent overleg gevoerd over onderwerpen die de ontwikkeling van de organisatie aangaan en 

onderwerpen die direct betrekking hebben op de arbeidsomstandigheden en –(secundaire) voorwaarden van 

de medewerkers.  

Naast de overlegvergaderingen van de bestuurder met de OR is een vergadering gehouden in het kader van 

artikel 24 van de Wet op de Ondernemingsraden. Hierbij is een delegatie uit de Raad van Toezicht aanwezig. 

De OR brengt een eigen jaarverslag uit. 

Adviesaanvragen 

 aanpassingen functiehuis 

 uitbesteden werkzaamheden financiële administratie 

Verzoeken om instemming 

 maatregelen als gevolg van COVID-19 

 projectplan AfhaalBieb 

 tijdelijke verlofregeling vanwege COVID-19 

 hitteplan 

 opening UitleenBieb per 18 mei 

 opleidingskader 

 

Personeelsformatie en verzuim 

Ultimo 2020 heeft FlevoMeer Bibliotheek een vaste personeelsformatie van 61,7 fte (ten opzichte van 63,2 in 

2019). Voor levering van externe diensten op locatie op basis van (semi-) commerciële opdrachten en specifiek 

gemeentelijk beleid komen er nog 1,2 fte bij. 

 

De daling van het ziekteverzuim heeft zich in 2020 voortgezet. Het verzuim bedroeg in 2020 3,35%. In 2019 

was het verzuim 4,24% en in 2018 nog 7,15%. De daling heeft met name te maken met een afname van 

langdurig verzuim. 
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De jaarrekening 2020 

 

Opbouw 

De jaarrekening presenteert de balans en de staat van baten en lasten op concernniveau. Hiervoor is gekozen 

om FlevoMeer Bibliotheek te presenteren als een ongedeelde organisatie en om het overzicht (en daarmee de 

leesbaarheid) te bewaren. Vanzelfsprekend wordt tegemoet gekomen aan de wens en toezegging om inzicht te 

geven in de resultaten op niveau van kostenplaatsen en kostendragers. In de bijlagen zijn de meer 

gespecificeerde overzichten van de algemene organisatiekosten (bedrijfsdiensten, bovenlokale inhoudelijke 

dienstverlening), de lokale vestigingen, de bestemmingsreserves, bestemmingsfondsen en de projecten 

opgenomen.   

 

Vergelijking met de begroting 

In de toelichting op de staat van baten en lasten vanaf pagina 17 worden de afwijkingen met de begroting 

toegelicht. De referentie is de begroting 2020. De Raad van Toezicht heeft de begroting in de vergadering van 3 

december 2019 definitief vastgesteld.  

 

Algemene organisatiekosten 

Bij de fusie tot FlevoMeer Bibliotheek in 2007 is het landelijk proces van bibliotheekvernieuwing gevolgd, zowel 

op inhoud als op structuur. De vernieuwing op gebied van organisatiestructuur impliceerde schaalvergroting, 

dus fusie en bundeling van centrale ondersteunende bedrijfsdiensten en inhoudelijke kennis. Dit is de 

Algemene (bovenlokale) Organisatie genoemd. Iedere gemeente draagt daar naar rato van het aantal inwoners 

aan bij. De bijdragen per inwoner verschilden sterk per gemeente. Als harmonisatiebedrag is genoemd € 7,30 

per inwoner. De belangrijkste motieven om over te gaan tot fusie waren efficiency en effectiviteit. 

 

De financiële afspraken zijn vastgelegd in het Financieel Statuut. 

Uitgangspunten zijn dat kosten en baten toegerekend worden aan de vestiging (lees: gemeente) en dat elke 

vestiging verantwoordelijk is voor de eigen financiële positie. Via de Algemene Organisatie worden uitsluitend 

die kosten verrekend waarop de verdeelsleutel ‘inwoneraantal’ kan worden toegepast. Als gemiddelde bijdrage 

is bij de oprichting van de organisatie € 7,30 per inwoner overeengekomen. Vanaf 2011 is deze bijdrage 

verlaagd naar € 6,50 per inwoner. Daarmee is efficiencyvoordeel behaald en is door de Algemene Organisatie 

in belangrijke mate bijgedragen aan de bezuinigingsjaren die volgden.  

De bijdrage aan de Algemene Organisatie is vanaf 2018 jaarlijks geïndexeerd.   

 

De Algemene Organisatie bestaat uit de facilitaire backoffice en de inhoudelijke backoffice. De facilitaire 

backoffice (bedrijfsvoering) komt overeen met wat we ‘overhead’ noemen.  

Overhead 

De overhead of vaste lasten is het deel van een budget dat een organisatie aan de eigen organisatie besteedt. 

Het is een maat voor de efficiëntie van een organisatie. 

De overhead mag niet topzwaar zijn. De beschikbare middelen moeten vooral ten goede komen aan het 

primaire proces.  

Wij hebben de overhead uit de Algemene Organisatie gehaald. 

De onderdelen zijn: 

 Directie  

 Bedrijfsvoering: beleidsondersteuning, secretariaat, financiële administratie en controle, personeelsbeleid 

en –zorg, PR en communicatie, website, marketing, kwaliteitszorg en certificering 

 

De bijdrage per inwoner voor de overhead is in 2020 € 5,44. 

Dit komt neer op 15% van de totale kosten van geheel FMB. Dit is geheel in lijn en acceptabel. Een lokale 

bibliotheek zal er naar onze overtuiging niet in slagen om dit percentage zelfstandig te realiseren met behoud 

van gecertificeerde dienstverlening. 

 

Bovenlokale inhoudelijke dienstverlening 

De inhoudelijke dienstverlening die uit oogpunt van efficiency en effectiviteit bovenlokaal is georganiseerd, 

bestaat uit: 

 toegang tot en levering uit het netwerk van bibliotheken 

 digitale dienstverlening  

 inhoudelijke expertise op gebied van de kernfuncties van de bibliotheek, met name VVE, primair 

onderwijs en volwasseneneducatie/Huis voor Taal 

 achtergrondcollectie t.b.v. VVE, primair onderwijs en leeskringen. 

De bovenlokale inhoudelijke dienstverlening genereert eigen opbrengsten uit: 

 dienstverlening/activiteitenaanbod 

 co-creaties met partners 

 projecten 

 bijdrage provinciale innovatieteam en doorbelasting van kosten 

 detachering medewerkers bij Bibliotheeknetwerk Flevoland 

 

De kosten van de bovenlokale inhoudelijke dienstverlening bedragen € 5,08 per inwoner. De opbrengsten per 

inwoner zijn € 3,50. Het netto resultaat van de bovenlokale inhoudelijke dienstverlening is € 1,58. 
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Specificatie bijdrage Algemene Organisatie 

Resumé huidige bijdrage per inwoner: 

 overhead:   € 5,44 

 inhoudelijk:    € 1,58 

Totaal 2020:   € 7,02 

 

De staat van baten en lasten van de Algemene Organisatie (overhead en bovenlokale inhoudelijke 

dienstverlening) is opgenomen in bijlage 1. 

 

Begroting 2021 

 

De in september 2020 ingediende begroting 2021 (zie bijlage 13) laat geen tekort zien na resultaatbestemming, 

c.q. mutatie met de algemene egalisatiereserve. 

 

COVID-19 

 

De maatregelen ter bestrijding van het Coronavirus hebben blijvend effect op de bedrijfsvoering en de 

dienstverlening. De bibliotheken zijn vanaf 16 maart 2020 gesloten en op 18 mei beperkt weer open gegaan. 

Tot nu (mei 2021) is sprake van voortdurende aanpassing van de dienstverlening. Van open, dicht tot 

aanpassing van de dienstverlening. In de separate inhoudelijke verantwoordingen per gemeente wordt 

uitgebreid ingegaan op de dienstverlening tijdens COVID-19. We hebben daar nog steeds mee te maken. Op 

dit moment zijn de bibliotheken nog gesloten en is volgens de routekaart van de overheid per 20 mei weer 

sprake van beperkte openstelling van de bibliotheken. COVID-19 leidt met plussen en minnen per saldo niet tot 

financiële tekorten. 
 

Financiële positie 

 

Over het boekjaar 2020 is sprake van een positief resultaat na resultaatbestemming van € 232.570 

(2019: € 245.539). In de begroting 2020 werd uitgegaan van een negatief resultaat na resultaatbestemming van 

€ 57.524. In de vergadering van 3 december 2019 heeft de Raad van Toezicht maatregelen goedgekeurd die 

een tekort op de exploitatie 2020 voorkomen. In 2021 is een positief resultaat na resultaatbestemming begroot 

van € 524. 

 

Het eigen vermogen eind 2020 bedraagt € 1.773.635 positief (2019: € 1.571.279). Daarvan is € 963.343 vrij 

besteedbaar als algemene egalisatiereserve (2019: € 730.774).  

 

De financiële positie is door het resultaat 2020 verbeterd, zie ook pagina 10. 

 

Meerjarenbegroting 2021 – 2024 

 

Jaarlijks wordt de meerjarenbegroting bijgesteld. 
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A – BALANS PER 31 DECEMBER (na resultaatbestemming) 

 

ACTIVA 

 
In € Ref 31-12-2020 31-12-2019 

      

VASTE ACTIVA (1)     

      

Materiële vaste activa      

      

Gebouwen en terreinen  1.547.529  1.673.525  

Kantoorautomatisering  95.592  46.670  

Bibliotheek automatisering  126.819  88.050  

Inventaris  855.332  1.043.210  

Collectie  P.M.  P.M.  

      

  2.625.272  2.851.455  

      

Financiële vaste activa      

      

Waarborgsommen  39.335  39.335  

      

   2.664.607  2.890.790 

      

VLOTTENDE ACTIVA (2)     

      

Vorderingen      

      

Debiteuren  327.516  298.263  

Belastingen en premies sociale 
verzekeringen 

 89.939  113.381  

Nog te verrekenen subsidies  0  5.235  

Overige vorderingen en overlopende activa  209.381  639.280  

      

   626.835  1.056.159 

      

Liquide middelen   1.272.013  855.295 

      

   4.563.455  4.802.244 

      

      

 
 

 
 
 

PASSIVA 

 
In € Ref 31-12-2020 31-12-2019 

      

EIGEN VERMOGEN (3)     

      

Algemene egalisatiereserve  963.343  730.774  

Bestemmingsreserves  61.964  68.328  

Bestemmingsfondsen  748.328  772.177  

      

   1.773.635  1.571.279 

      

VOORZIENINGEN (4)     

      

Onderhoudsvoorziening  291.435  281.277  

Voorziening jubileumuitkeringen  42.101  40.449  

      

   333.536  321.726 

      

LANGLOPENDE SCHULDEN (5)     

      

Langlopende leningen   617.555  916.222 

      

      

KORTLOPENDE SCHULDEN (6)     

      

Crediteuren  424.284  407.814  

Belastingen en premies sociale 
verzekeringen 

 117.948  113.630  

Kortlopende leningen  298.667  298.667  

Overige schulden en overlopende passiva  997.829  1.172.906  

      

   1.838.728  1.993.017 

      

      

      

   4.563.455  4.802.244 
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B – STAAT VAN BATEN EN LASTEN 

 

 
 
 
 
 
 

C – FINANCIËLE POSITIE  
 

Vermogensstructuur 
 

x € 1.000 31 december 2020 31 december 2019 

Beschikbaar op lange termijn     

Eigen vermogen 1.774  1.571  

Vaste activa -2.665  -2.891  

Langlopende leningen 618  916  

Werkkapitaal  -273  -403 

Kortlopende vorderingen en overlopende activa -627  -1.056  

Kortlopende schulden, overlopende passiva en 

voorzieningen 
2.172  2.315  

  1.545  1.259 

Saldo liquide middelen  1.272  855 

Volgens de balans zijn de liquide middelen  1.272  855 

 
 

Kasstroomoverzicht 

 
x € 1.000 31 december 2020 31 december 2019 

Kasstroom uit operationele activiteiten     

Resultaat 202  379  

Afschrijvingen 440 642 433 812 

Veranderingen werkkapitaal     

Mutatie vorderingen en overlopende activa 429  -103  

Mutatie kortlopende schulden, overlopende passiva 

en voorzieningen 
-142 287 260 157 

Kasstroom uit investeringsactiviteiten     

Investeringen in materiële vaste activa -213  -292  

Mutatie financiële vaste activa - -213 - -292 

Kasstroom uit financieringsactiviteiten     

Mutatie langlopende leningen  -299  -299 

Mutatie liquide middelen  417  378 

Beginstand liquide middelen  855  477 

Eindstand liquide middelen  1.272  855 

 
Bovenstaand kasstroomoverzicht is opgesteld op basis van de indirecte methode 

In € Ref
REKENING 

2020
BEGROTING 

2020
VERSCHIL  *

REKENING 
2019

Subsidies (7) 6.006.698 6.067.429 -60.500 5.923.059

Projectopbrengsten (8) 710.334 562.885 147.500 690.456

Inkomsten gebruikers (9) 718.916 769.833 -51.000 746.269

Opbrengsten dienstverlening (10) 459.305 474.681 -15.500 630.331

Diverse baten (11) 17.108 0 17.000 157.771

Diverse baten voorgaande jaren (12) 8.485 0 8.500 16.755

Som der baten 7.920.846 7.874.828 46.000 8.164.641

Bestuurs- en organisatiekosten (13) 149.804 140.823 9.000 120.170

Huisvestingskosten (14) 2.237.682 2.246.053 -8.500 2.187.702

Personeelskosten (15) 3.825.626 4.136.359 -310.500 4.003.773

Administratiekosten (16) 115.312 145.391 -30.000 118.648

Automatiseringskosten (17) 322.640 331.856 -9.000 294.453

Collectie- en mediakosten (18) 728.031 729.237 -1.000 745.066

Specifieke kosten (19) 69.457 131.903 -62.500 96.331

Overige projectkosten (20) 265.163 89.049 176.000 210.871

Overige kosten (21) 3.126 2.900 0 1.390

Overige kosten voorgaande jaren (22) 1.648 0 1.500 7.675

0 0 0 0

Som der lasten 7.718.489 7.953.571 -235.000 7.786.079

Resultaat 202.357 -78.743 281.000 378.562

0 0 0 0

0 0 0 0

Resultaatbestemming

Mutaties bestemmingsreserves (BR) (23) -6.364 -6.792 500 -6.638 

Mutaties bestemmingsfondsen (BF) (24) -23.849 -14.427 -9.500 139.661

Mutatie algemene egalisatiereserve 232.570 -57.524 290.000 245.539

202.357 -78.743 281.000 378.562

* Verschil tussen de rekening 2020 en de begroting 2020, afgerond op € 500.
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D – ALGEMENE TOELICHTING 

 

Aard der activiteiten 

De stichting stelt zich ten doel de bevordering van de bibliotheekvoorziening en de informatieverstrekking in de 

ruimste zin in haar werkgebied.       

    

Vestigingsgegevens 

De stichting is statutair gevestigd te Lelystad aan de Albert Einsteinweg 4 en is ingeschreven in het 

Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 39093718. 

 

Financiële positie 

De algemene egalisatiereserve (= vrij besteedbaar vermogen) van de stichting ultimo 31-12-2020 is in totaal 

positief. Voor verdere toelichting wordt verwezen naar het bestuursverslag. 

 

Externe verslaggevingsrichtlijn 

Voor het opstellen van de jaarrekening wordt de richtlijn voor de jaarverslaggeving 640 “organisaties zonder 

winststreven” gevolgd.     

 

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA 

 

Algemeen 

De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en de bepaling van het 

resultaat zijn gebaseerd op historische kosten. Baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop zij 

betrekking hebben. Voor zover niet anders is vermeld, worden activa en passiva opgenomen tegen nominale 

waarde.         

   

Materiële vaste activa 

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingprijs verminderd met een lineaire afschrijving 

en onder aftrek van eventuele investeringsbijdragen. Op de op 1 januari 2007 aanwezige vaste activa wordt 

nog conform de bestaande termijnen afgeschreven. 

 

De afschrijvingstermijnen voor de nieuwe activa vanaf 2007 bedragen:  

 Gebouwen 20 – 30 jaar 

 Inventarissen 10 – 15 jaar 

 Automatiseringsapparatuur 3 – 7 jaar 

Voor de kosten van periodiek onderhoud aan panden in eigen beheer wordt een voorziening gevormd. 

 

Collectie 

De collectie van FlevoMeer Bibliotheek is pro memorie opgenomen, gezien de bijzondere aard ervan. Kosten 

van verwerving en onderhoud worden verantwoord in de staat van baten en lasten van het betreffende 

boekjaar. 

 

Vlottende activa 

De debiteuren/overlopende posten worden gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij de kostprijs afwijkt van 

de nominale waarde. In dat geval wordt de vordering gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs. Indien nodig 

is rekening gehouden met het risico op oninbaarheid. 

Onder de vooruitontvangen projectkosten worden de vooruitontvangen projectsubsidies opgenomen. 

 

Algemene egalisatiereserve 

De egalisatiereserves worden met goedkeuring van de betrokken gemeenten aangehouden om schommelingen 

in de toekomstige exploitatie te kunnen opvangen. 

 

Bestemmingsreserves 

De bestemmingsreserves hebben betrekking op dat deel van het vermogen, dat door het bestuur van de 

stichting is geoormerkt voor een specifiek doel. Onttrekkingen hebben betrekking op de in het kader van het 

specifieke doel gemaakte kosten. Toevoegingen zijn gebaseerd op bestuursbesluiten of op de goedgekeurde 

begroting. Alle mutaties vinden plaats als onderdeel van de bestemming van het resultaat. 

 

Bestemmingsfondsen 

De bestemmingsfondsen zijn gelden die van derden zijn ontvangen met een specifiek oormerk. Alle mutaties 

vinden plaats als onderdeel van de bestemming van het resultaat.    

       

Voorzieningen 

Onderhoudsvoorziening 

Deze voorziening wordt bepaald op basis van de verwachte uitgaven en de verwachte periodiciteit van het 

onderhoud. Aan de voorziening groot onderhoud ligt een onderhoudsplan ten grondslag. De voorziening is 

bedoeld voor grootschalige reparaties, onder andere vervanging van dakbedekking, kozijnen, buiten- en 

binnenschilderwerk. 
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Voorziening jubileumuitkeringen 

Deze voorziening heeft betrekking op toegezegde CAO-uitkeringen voor een 25-, 40- en 50-jarig dienstverband. 

De voorziening wordt opgenomen tegen de contante waarde van de verwachte uitkeringen gedurende het 

dienstverband. Bij de berekening van de voorziening wordt onder meer rekening gehouden met leeftijd, 

verwachte salarisstijgingen en de blijfkans. 

 

GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET RESULTAAT 

 

Algemeen 

Alle baten en lasten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor vermelde grondslagen van waardering 

en toegerekend aan het boekjaar waarop zij betrekking hebben. Baten worden verantwoord op het moment van 

realisatie. Lasten worden verantwoord zodra deze voorzienbaar zijn. 

 

Som der baten         

De aan het boekjaar toe te rekenen subsidies worden onder de baten verantwoord, conform de 

subsidiebeschikkingen. De inkomsten gebruikers hebben betrekking op de aan het boekjaar toe te rekenen 

contributie, leen- en telaatgelden en dergelijke. Daarnaast worden onder de baten verantwoord de aan het 

boekjaar toe te rekenen opbrengsten uit dienstverlening.     

       

Financiële baten en lasten 

De financiële baten en lasten zijn verantwoord onder de betreffende posten in de staat van baten en lasten. 

Deze methode van verwerking is gebruikelijk binnen de bibliotheekbranche. 

  

Personeelskosten 

De pensioenverplichtingen aan werknemers zijn ondergebracht bij een bedrijfstakpensioenfonds. De actuele 

dekkingsgraad van het fonds ultimo maart 2021 is 121,3%. 

De over het boekjaar verschuldigde pensioenpremie wordt ten laste van het resultaat gebracht. Verder wordt 

beoordeeld of er naast de premie andere verplichtingen uit toezeggingen aan werknemers of uit uitvoerings- of 

verzekeringsovereenkomsten voortvloeien. In dat geval wordt een voorziening opgenomen. Als de looptijd van 

deze verplichtingen zich over meerdere jaren uitstrekt wordt de voorziening gewaardeerd op contante waarde, 

berekend met een rentevoet op basis van het gemiddelde rendement van hoogwaardige 

ondernemingsobligaties. Vorderingen (niet zijnde premieafrekeningen) uit hoofde van de uitvoerings- of 

verzekeringsovereenkomst, zoals winstdelingen en restituties op basis van een besluit van het pensioenfonds, 

worden uitsluitend in de balans opgenomen als de ontvangst hiervan onherroepelijk vaststaat. 

 

Toerekening Algemene organisatiekosten (backoffice)    

De zogenaamde backoffice kosten hebben betrekking op middelen die voor FlevoMeer Bibliotheek als geheel 

worden ingezet.         

 

De bijdrage van de vestigingen aan de backoffice kosten is als volgt bepaald:   

De bijdrage per inwoner à € 7,02 is vermenigvuldigd met de inwoneraantallen van elke gemeente per 1 januari 

2020. 

 

De staat van baten en lasten van de backoffice en de afzonderlijke vestigingen is opgenomen in de bijlagen 1 

tot en met 6. Voorts is in bijlage 7 een overzicht opgenomen van het eigen vermogen per vestiging. In deze 

overzichten is de bijdrage in de backoffice kosten op de hiervoor genoemde wijze verwerkt. 

 

SUBSIDIES 

 

Op 16 november 2018 heeft FlevoMeer Bibliotheek met de gemeenten het Samenwerkingsconvenant 

Bibliotheekwerk 2018 – 2021 ondertekend. Er is afgesproken dat het bibliotheekwerk wordt ingericht conform 

de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob), waarbij de Bibliotheek moet voldoen aan de 

certificeringsnormen voor bibliotheken, zoals deze zijn vastgesteld door de Vereniging van Openbare 

Bibliotheken (VOB) en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). 

Ten behoeve van het werken met het convenant is een overlegorgaan ingesteld bestaande uit de 

portefeuillehouders en de beleidsambtenaren uit de gemeenten die belast zijn met het bibliotheekwerk en de 

directeur/bestuurder en beleidsmedewerker van de Bibliotheek. Het overlegorgaan komt minstens eenmaal per 

jaar bijeen. 

Per gemeente wordt jaarlijks in een uitvoeringsovereenkomst vastgelegd welke prestaties FlevoMeer 

Bibliotheek op de terreinen van de kernfuncties zal leveren en welke subsidie van de gemeente daar tegenover 

staat. Deze subsidie wordt jaarlijks door de gemeente vastgesteld en is onderdeel van de gemeentelijke 

begroting. 

Incidenteel kan extra subsidie worden toegekend voor eenmalige opdrachten en/of projecten die door 

FlevoMeer Bibliotheek worden ingediend. 

De jaarrekening dient als verantwoordingsdocument voor de gemeentelijke subsidie. 
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E – TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 

 
ACTIVA 

 
VASTE ACTIVA (1) 

 
MATERIELE VASTE ACTIVA 

 
Het verloop van de materiële vaste activa is als volgt te specificeren: 
 

 
In € 

Gebouwen 
en terreinen 

Kantoor 
automatisering 

Bibliotheek 
automatisering 

Inventaris TOTAAL 

Stand per 
1 januari 2020 

     

Aanschafwaarde 3.189.767 172.850 793.395 3.368.315 7.524.327 

Cumulatieve 
afschrijvingen 

1.516.242 126.180 705.345 2.325.105 4.672.872 

 1.673.525 46.670 88.050 1.043.210 2.851.455 

Mutaties 2020      

Investeringen 3.440 82.963 81.868 45.049 213.320 

Desinvesteringen -19.120 -19.941 -2.758 0 -41.819 

Afschrijvingen -129.436 -32.382 -43.099 -232.927 -437.844 

Afschrijvingen 
desinvesteringen 

19.120 18.282 2.758 0 40.160 

 -125.996 48.922 38.769 -187.878 -226.183 

Stand per 31 
december 2020 

     

Aanschafwaarde 3.174.087 235.872 872.505 3.413.364 7.695.828 

Cumulatieve 
afschrijvingen 

1.626.558 140.280 745.686 2.558.032 5.070.556 

 1.547.529 95.592 126.819 855.332 2.625.272 

 
 
 De aanschafwaarde per 31 december 2020 in gebouwen en terreinen heeft voor een bedrag van 

€ 1.656.000 betrekking op huurderinvesteringen in de locatie te Lelystad. 

 In 2020 is ruim € 56.000 geïnvesteerd in aanschaf computers en monitoren. Tezamen met een 

investering van € 59.000 in glasvezelverbindingen en € 21.500 in netwerk hardware moet dit bijdragen 

aan meer stabiliteit en een betere performance op het gebied van ICT. 

 In elke vestiging zijn nieuwe bezoekerstellers geïnstalleerd (€ 9.000). 

 Verder is er in bijna € 15.000 geïnvesteerd in een airco-systeem voor in de kantoorruimte in De Meerpaal 

en € 18.000 in een pvc-vloer op de verdieping in het pand te Emmeloord. 

 In de Noordoostpolder is het laatste punt naar aanleiding van de brandschade in de zomer van 2019 

begin 2020 opgepakt, namelijk de noodverlichting (€ 6.500). 

FINANCIELE VASTE ACTIVA 

 

In € 31-12-2020 31-12-2019 

Waarborgsommen 39.335 39.335 

 39.335 39.335 

 

In verband met de huur van diverse panden zijn er bankgaranties afgegeven (zie ook hierna bij liquide 

middelen). Er zijn echter ook waarborgsommen gestort voor: 

 Verhuurder Vanaf Locatie Bedrag 

- Mac3Park 2016 Uitbreiding huur kantoorruimte Albert 

Einsteinweg 

€ 3.655 

- Shao Vastgoed B.V. 2016 Huur Kerkstraat 2 te Zeewolde € 28.737 

- Mac3Park 2018 Uitbreiding huur kantoorruimte Albert 

Einsteinweg 

€ 6.943 

 

 

VLOTTENDE ACTIVA (2) 

 

VORDERINGEN 

 

In € 31-12-2020 31-12-2019 

Debiteuren   

Debiteuren 327.516 298.263 

Voorziening dubieuze debiteuren 0 0 

 327.516 298.263 

   

Belastingen en premies sociale verzekeringen   

Omzetbelasting 89.939 113.381 

 89.939 113.381 

   

Nog te verrekenen subsidies   

Overig 0 5.235 

 0 5.235 

   

Overige vorderingen en overlopende activa* 209.381 639.280 
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* Specificatie van de overige vorderingen en overlopende activa 

In € 31-12-2020 31-12-2019 

Nog te ontvangen bedragen   

Energiebelasting 12.694 12.373 

Bijdrage voor Lelykracht 2019 0 21.724 

Verzekeringsgeld brandschade NOP 0 157.890 

Ziekengeld UWV 330 10.096 

Loonkostenvoordeel 7.451 5.757 

Fietsprivé project 2.064 3.323 

Rente 0 282 

Dubbel betaalde huur de Promesse, Lelystad 0 183.381 

Overig 2.196 4.490 

 24.735 399.316 

   

Nog te factureren bedragen 5.704 16.441 

   

Vooruitbetaalde bedragen   

ICT-infrastructuur, verdeling kosten over 5 jaar vanaf oktober 2017 76.624 65.812 

Huur Kerkstraat, Zeewolde 25.379 0 

Verzekeringspremies Centraal Beheer Achmea 37.119 121.265 

Energielasten Gazprom 5.057 3.377 

Overig 34.763 33.069 

 178.942 223.523 

   

 209.381 639.280 

 

De vooruitbetaalde verzekeringspremies Centraal Beheer Achmea zijn met € 84.000 gedaald ten opzichte van 

2019 doordat de verzekering in 2020 is aangepast. Zie ook personeelskosten (15) bij de toelichting op de staat 

van baten en lasten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIQUIDE MIDDELEN 

 

In € 31-12-2020 31-12-2019 

Kas 977 656 

Bank 1.271.036 854.639 

 1.272.013 855.295 

 
De liquide middelen zijn vrij beschikbaar, met uitzondering van verpande saldi ten behoeve van bankgaranties 

ter grootte van € 69.634. 

 

PASSIVA 

 
EIGEN VERMOGEN (3) 

 

In € 31-12-2020 31-12-2019 

Algemene egalisatiereserve   

Stand per 1 januari 730.774 485.235 

Bestemming resultaat boekjaar 232.569 245.539 

Stand per 31 december 963.343 730.774 

 
 

  

Bestemmingsreserves   

Stand per 1 januari 68.328 74.966 

Dotatie 3 1.154 

 68.331 76.120 

Onttrekking 6.367 7.792 

Stand per 31 december 61.964 68.328 

   

Bestemmingsfondsen   

Stand per 1 januari 772.177 632.516 

Dotatie 14.522 169.268 

 786.699 801.784 

Onttrekking 38.371 29.607 

Stand per 31 december 748.328 772.177 

 
Een specificatie van het eigen vermogen per vestiging is opgenomen in bijlage 7. In bijlage 8 en 9 zijn 

respectievelijk de specificaties opgenomen van de bestemmingsreserves en –fondsen. 
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VOORZIENINGEN (4) 

 

In € Stand per 
31-12-2019 

Dotatie 2020 Onttrekking 
2020 

Stand per 
31-12-2020 

Onderhoudsvoorziening 281.277 15.000 4.842 291.435 

Voorziening Jubileumuitkeringen 40.449 1.652 0 42.101 

 321.726 16.652 4.842 333.536 

 
 
Onderhoudsvoorziening 

De afdeling bouwkunde en groenvoorziening van de Gemeente Noordoostpolder heeft in 2007 een 

meerjarenonderhoudsplan opgesteld. De voorziening is bedoeld voor grootschalige reparaties c.q. vervanging 

van onder andere dakbedekking, kozijnen, buiten- en binnenschilderwerk. Het plan is in december 2014 herzien 

en in maart 2020. 

 

De meest recente versie van het meerjarenonderhoudsplan levert echter nog te veel vragen op om op basis 

daarvan de huidige stand van de onderhoudsvoorziening aan te passen. Deze versie zal aangepast en definitief 

gemaakt worden zodat de onderhoudsvoorziening in 2021 weer met de juiste stand zal worden meegenomen. 

Ook zal bekeken worden of het wellicht zinvoller is af te stappen van het vormen van een 

onderhoudsvoorziening in de balans en over te stappen op volledig activeren van de onderhoudskosten. Dit zal 

met de gemeente Noordoostpolder overlegd worden. 

 

Voorziening jubileumuitkeringen
 

Deze voorziening is getroffen voor het uitkeren van beloningen op grond van de CAO aan medewerkers bij het 

bereiken van een 25-, 40- of 50 jarig dienstverband. De voorziening is eind 2019 gevormd op grond van 

Richtlijn 271 van de Raad voor de Jaarverslaggeving. De dotaties zijn gebaseerd op een waardering van deze 

toekomstige uitgaven, uitgaande van een normaal personeelsverloop. Dotaties worden via de staat van baten 

en lasten verantwoord. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LANGLOPENDE SCHULDEN (5) 

 

In € 31-12-2020 31-12-2019 

Geldverstrekker   

Gemeente NOP 257.000 284.000 

BNG 355.555 622.222 

Gemeente Urk 5.000 10.000 

 617.555 916.222 

 

Geldverstrekker Gemeente NOP BNG Gemeente Urk TOTAAL 

Methode Lineair Lineair Lineair  

Hoofdsom € 600.000 € 4.000.000 € 50.000  

Rente 4,75% 4,47% 0,00%  

Looptijd 25 jaar 15 jaar 10 jaar  

Einde looptijd 01-09-2032 24-04-2023 31-12-2022  

     

In €     

Stand per 01-01-2020 311.000 888.889 15.000 1.214.889 

Opname in 2020 0 0 0 0 

Aflossing in 2020 -27.000 -266.667 -5.000 -298.667 

Kortlopend deel -27.000 -266.667 -5.000 -298.667 

Stand per 31-12-2020 257.000 355.555 5.000 617.555 

 
Van de langlopende schulden heeft € 149.000 een resterende looptijd van langer dan 5 jaar. 

 

Zekerheden 

 De zekerheden van de verstrekte lening van de Gemeente Noordoostpolder betreffen: 

o verlening pandrecht op het gebouw in Emmeloord aan de Gemeente Noordoostpolder. 

o Eerste aanbiedingsplicht bij vervreemding van het gebouw in Emmeloord aan de 

Gemeente Noordoostpolder. 

 De terugbetaling van de lening bij de BNG is gegarandeerd door de gemeente Lelystad. De gemeente 

betaalt vanaf 2009 de lening terug, waarbij de terugbetaling in mindering wordt gebracht op de subsidie 

van de gemeente Lelystad. 

 De gemeente Urk heeft voor 2012 een tegemoetkoming van € 50.000 aan FlevoMeer Bibliotheek 

overgemaakt als renteloze lening onder voorwaarde dat dit bedrag, uitgesmeerd over 10 jaar, in 

mindering wordt gebracht op de reguliere subsidie. De inhouding van € 5.000 op de reguliere subsidie 

vond voor het eerst plaats in 2013. 
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KORTLOPENDE SCHULDEN (6) 

 

In € 31-12-2020 31-12-2019 

Crediteuren   

Crediteuren 424.284 407.814 

 424.284 407.814 

   

Belastingen, premies sociale verzekeringen e.d.   

Loonbelasting en premies sociale verzekeringen 113.208 113.326 

Pensioenen 4.740 304 

 117.948 113.630 

   

Kortlopende leningen   

Gemeente NOP 27.000 27.000 

BNG 266.667 266.667 

Gemeente Urk 5.000 5.000 

 298.667 298.667 

   

Overige schulden en overlopende passiva* 997.829 1.172.906 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Specificatie van de overige schulden en overlopende passiva 

In € 31-12-2020 31-12-2019 

Personele verplichtingen   

Extra gewerkte uren en onkostenvergoedingen 1.608 5.669 

Netto lonen 6.342 8.831 

Transitievergoedingen 2.741 30.967 

Vakantiegeld en –dagen personeel 259.876 264.879 

 270.567 310.346 

   

Nog te betalen bedragen   

Onderhoudskosten locatie Lelystad 31.130 29.231 

ICT-infrastructuur 2017 aan DNB 10.800 16.200 

Teveel ontvangen subsidie gemeente Lelystad 14.606 0 

Met betrekking tot projecten 11.077 14.207 

Accountantskosten 17.970 17.400 

Pensioenpremie POB 43.911 45.895 

Overig 10.378 52.662 

 139.872 175.595 

   

Overlopende projecten (zie bijlage 10) 249.876 345.510 

   

Vooruit gefactureerde bedragen, m.n. verhuur 1e kwartaal 2021 17.931 20.924 

   

Vooruitontvangen bedragen   

Deposito leden 7.442 7.738 

Contributies leden 308.176 312.236 

Overig 3.965 557 

 319.583 320.531 

   

 997.829 1.172.906 
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NIET IN DE BALANS OPGENOMEN VERPLICHTINGEN 

 

Media in bestelling  

De stichting FlevoMeer Bibliotheek is met betrekking tot de media in bestelling de volgende verplichtingen met 

NBD Biblion B.V. aangegaan voor 2021 (ter vergelijking staan de verplichtingen aangegaan met NBD Biblion 

B.V. voor 2020 ernaast): 

In € 31-12-2021 31-12-2020 

Lelystad 6.797 6.057 

Dronten 6.236 5.342 

Noordoostpolder 6.637 4.997 

Urk 1.676 1.646 

Zeewolde 2.104 2.413 

Algemene organisatiekosten (achtergrondcollectie) 1.532 1.289 

TOTAAL 24.982 21.743 

 

Huurverplichtingen  

Backoffice 

De stichting is voor het pand aan de Albert Einsteinweg te Lelystad in 2011 een huurverplichting aangegaan. 

De huurverplichting loopt tot en met 31 december 2022. Na het verstrijken van deze periode wordt de 

overeenkomst voortgezet voor aansluitende perioden van telkens 5 jaar. 

De jaarlijkse huurverplichting is € 78.000.   

 

Lelystad  

De stichting is voor het pand aan de Promesse te Lelystad twee huurverplichtingen aangegaan met BPF 

Bouwinvest (voorheen met William House LX BV). De huurverplichting met betrekking tot de bibliotheek en 

overige ruimte is aangegaan voor de duur van 15 jaar, ingaande op 9 februari 2009. Na het verstrijken van deze 

periode wordt de overeenkomst voortgezet voor aansluitende verlengingsperioden van 3 x 5 jaar. Beëindiging 

van de overeenkomst vindt plaats door opzegging tegen het einde van een huurperiode met een opzegtermijn 

van tenminste één jaar. De huurverplichting met betrekking tot het leescafé is aangegaan voor de duur van 10 

jaar, ingaande op 9 februari 2009. Deze huurverplichting is opgezegd per februari 2019. De jaarlijkse 

huurverplichting bedraagt in 2020 € 594.000. 

 

Dronten 

 De stichting is voor de centrale vestiging in De Meerpaal in Dronten een huurverplichting aangegaan met 

De Meerpaal Beheer BV voor de duur van 2 jaar, ingaande op 1 januari 2017 en lopende tot 1 januari 

2019. De huurverplichting kan vervolgens, onder dezelfde voorwaarden, worden verlengd voor 

aansluitende perioden van twee jaar. De opzegtermijn is één jaar. De huurprijs is € 488.500. 

Servicekosten bestaande uit energiekosten, water, toiletartikelen, schoonmaakkosten, beveiligingskosten, 

gemeenteheffingen en het gebruik van algemene voorzieningen in het pand zijn inbegrepen in de 

huursom. Tevens is in de huursom inbegrepen een post van € 10.000 per jaar voorschot variabele huur 

extra ruimten. De variabele huur wordt in het 1ste kwartaal van het eerstvolgende jaar verrekend op basis 

van werkelijk verbruik. Deze verrekening wordt vervolgens terugbetaald aan de gemeente Dronten. De 

kosten van het werkelijk verbruik van de extra ruimten in 2020 waren € 10.205. Er vindt over 2020 geen 

terugbetaling plaats aan de gemeente Dronten. 

 Voor de kern Biddinghuizen wordt een ruimte gehuurd in het Educatief Centrum Biddinghuizen 

(huurkosten zijn € 12.500 per jaar). De verhuurder is de stichting Oost Flevoland Woondiensten. De 

huurovereenkomst is nog in concept (Bijdrage aan St. ECB). 

 Voor wat betreft de kern Swifterbant wordt een gebouw gehuurd van de gemeente Dronten, waarvan de 

jaarlijkse huurkosten € 38.000 bedragen.     

       

Urk  

De stichting is voor het pand aan de Singel 9 te Urk een huurverplichting voor onbepaalde tijd aangegaan met 

de Gemeente Urk, ingaande 1 juni 2009. De opzegtermijn is één jaar. Vanaf mei 2016 is de huurverplichting op 

onderdelen aangepast, de gehuurde ruimte is verkleind van 1.000 m2 naar 600 m2. De jaarlijkse 

huurverplichting is € 92.500. Daarnaast worden de totale kosten van het onderhoud van de technische 

installaties in het complex waarvan het gehuurde deel uitmaakt voor 15% door verhuurder in rekening gebracht.

          

Zeewolde  

De stichting is voor het pand aan De Kerkstraat 2 te Zeewolde vanaf 1 maart 2016 een huurverplichting 

aangegaan met Shao Vastgoed B.V voor een periode van 5 jaar. Na het verstrijken van deze periode kan de 

overeenkomst worden voortgezet voor een nieuwe periode van 5 jaar. Beëindiging van de overeenkomst vindt 

plaats door opzegging tegen het einde van een huurperiode met een opzegtermijn van tenminste één jaar. 

De jaarlijkse huurverplichting is € 101.000. 

 

Schoonmaakonderhoud 

De stichting is met betrekking tot het schoonmaakonderhoud van de bibliotheek in Lelystad een verplichting 

aangegaan met Schoonmaakservice Flevoland. De met hen aangegane overeenkomst wordt steeds geacht 

met een jaar te zijn verlengd tenzij de overeenkomst twee maanden voor de einddatum van het contract 

schriftelijk wordt opgezegd. De jaarlijkse verplichting van deze overeenkomst is € 36.000. 
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ICT dienstverlening 

Vanaf augustus 2017 is de stichting een overeenkomst aangegaan met denieuwebibliotheek (DNB) te Almere 

omtrent de gehele ICT infrastructuur van beide bibliotheken. Dit om kwaliteit te waarborgen door 

standaardisatie en uniformiteit van de ICT-technologie, communicatie met de interne gebruikers te verbeteren 

en schaalvoordelen te behalen door het beperken van personele lasten en het samenvoegen van 

afnemersbelangen. DNB vervult hierbij alle taken en verantwoordelijkheden inzake de ICT infrastructuur en de 

daarbij behorende services, waaronder het contract met HKA inzake BicatWise. Actacom Nederland B.V. is 

geselecteerd als ICT dienstverlener voor de modernisering van de infrastructuur van de kantoorautomatisering. 

Het contract met Actacom is een onderdeel van deze overeenkomst. DNB verzorgt het ICT beheer voor de 

kantoorautomatisering. De overeenkomst is aangegaan voor onbepaalde tijd. Beëindiging van de overeenkomst 

is mogelijk tegen het einde van de looptijd van het contract met Actacom (september 2022). Gemiddeld zal 

DNB tot september 2022 jaarlijks rond de € 225.000 aan de stichting doorberekenen voor de kosten van 

Actacom (ICT infrastructuur), HKA (BicatWise), licenties en personeelslasten van DNB zelf voor het ICT 

beheer. 

 

Integrale facilitaire dienstverlening 

De stichting is inzake de integrale facilitaire dienstverlening (op het gebied van personeels-, salaris- en 

financiële administratie) door MATT Library b.v. een driejarig contract (periode 1 januari 2011 tot en met 31 

december 2013) aangegaan. Het contract is de afgelopen jaren telkens stilzwijgend verlengd. In 2020 is het 

contract uitgebreid. De verplichting in 2020 is € 64.500. 

 

Toezichthouder 

In de bibliotheek te Lelystad wordt gebruik gemaakt van de beveiligingsdiensten van G4S waarbij een 

toezichthouder gemiddeld 32,5 uur in de week aanwezig is in de bibliotheek. De hierbij aangegane 

overeenkomst geldt voor onbepaalde tijd met een opzegtermijn van 1 maand. 

De verplichting in 2020 is € 61.000. 

 

Kopieermachines 

In april 2019 is er een nieuw contract ondertekend met Ricoh. De kopieermachines zijn gekocht voor een totale 

koopprijs van € 28.000 en er is een serviceovereenkomst overeengekomen van 60 maanden, waarbij geen vast 

onderhoudsbedrag is afgesproken maar waarbij achteraf over drie maanden op basis van het aantal werkelijke 

afdrukken een bedrag doorberekend zal worden. De afdrukprijs per afdruk is vastgelegd in de overeenkomst. 

 
 
 

F – TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 

 

SUBSIDIES (7) 

 

In € Rekening 

2020 

Begroting 

2020 

Rekening 

2019 

Gemeente Lelystad 2.282.855 2.282.855 2.282.855 

Gemeente Dronten 1.623.850 1.628.738 1.576.624 

Gemeente Noordoostpolder 1.074.433 1.137.297 1.065.194 

Gemeente Urk 458.188 452.841 440.499 

Gemeente Zeewolde 567.371 565.698 557.887 

 6.006.698 6.067.429 5.923.059 

 

De subsidies zijn opgenomen op basis van door de gemeenten afgegeven beschikkingen. Op het moment van 

opmaken van de jaarrekening zijn deze subsidies nog niet definitief vastgesteld. 

 

De gemeente Noordoostpolder heeft de subsidie over 2019 lager vastgesteld, het overschot van € 12.864 is 

teruggevorderd in 2020. Daarnaast is € 50.000 subsidie van de gemeente Noordoostpolder geboekt bij de 

projectopbrengsten. 
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PROJECTOPBRENGSTEN (8) 

 

In € Rekening 

2020 

Begroting 

2020 

Rekening 

2019 

Projecten 710.334 562.885 690.456 

 710.334 562.885 690.456 

 

De projecten zijn niet allemaal meegenomen in de integrale begroting, omdat ten tijde van het opstellen van de 

begroting nog niet alle projecten bekend zijn. In 2020 zijn de volgende projecten (> € 10.000) meegenomen in 

de staat van baten en lasten: 

 VVV Dronten 14.792 

 Huis voor Taal – Lelystad 77.000 

 Huis voor Taal – Dronten 40.387 

 Huis voor Taal – Noordoostpolder  101.319 

 Huis voor Taal – Zeewolde 19.283 

 Lelykracht 11.943 

 Meedoen op Urk 17.076 

 Boekenpret Noordoostpolder 15.004 

 Boekenpret Urk 13.216 

 Boekenbas Urk 33.626 

 Proactief-durven-doen en ervaren  189.189 

 Voorleesexpress Noordoostpolder 23.862 

 Digitaal in de dorpen Noordoostpolder 11.588 

 Zomerprogramma kids Noordoostpolder 12.392 

 Innovatie Flevoland 82.513 

 Terugdringen laaggeletterdheid Lelystad 10.638 

 Overig 36.506 

 710.334 

 

Zie verder bijlage 10 en 11 voor de projectverantwoordingen. 

 

 

 

 
 

INKOMSTEN GEBRUIKERS (9) 

 

In € Rekening 

2020 

Begroting 

2020 

Rekening 

2019 

Contributies 649.439 670.333 640.534 

Leengelden 0 0 9 

Te laat gelden 50.333 71.500 71.390 

Reserveringen 4.918 6.000 7.480 

Schadevergoedingen 9.256 9.000 13.372 

Internet 1.316 6.000 6.531 

Verkoop afgeschreven materialen 1.144 2.750 3.241 

Administratiekosten / duplicaatkosten 2.510 4.250 3.712 

 718.916 769.833 746.269 

 

Het verschil tussen de werkelijke cijfers en de begroting per vestiging: 

 

 

Vanaf 2018 ontvangt FlevoMeer Bibliotheek contributie van leeskringen. In bovenstaande tabel staan deze 

inkomsten bij Algemeen. 

 

Het verschil in aantal leden 2020 

ten opzichte van 2019 was: 

 845 - Betalend (>18 jaar) 

 155 - Niet-betalend (0 – 18 jaar) 

 

De hogere tarieven vanaf januari 

2020 hebben voor een stijging 

van de contributie-inkomsten 

gezorgd (€ 649.439 t.o.v. 

€ 640.534), ondanks de daling in 

het aantal betalende leden.  

 

 

in € Lelystad Dronten
Noordoost

polder
Urk Zeewolde Algemeen TOTAAL

Contributies 10.000-              5.000-                3.000-                2.500-                2.000-                1.500                21.000-              

Telaatgelden 8.000-                5.500-                6.500-                -                    2.000-                500                   21.500-              

Overig 4.500-                2.500-                3.000-                500                   500-                   1.500                8.500-                

Totaal 22.500-              13.000-              12.500-              2.000-                4.500-                3.500                51.000-              
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OPBRENGSTEN DIENSTVERLENING (10) 

 

In € Rekening 

2020 

Begroting 

2020 

Rekening 

2019 

Dienstverlening aan scholen 95.861 134.500 123.089 

Cursussen en workshops 6.576 3.000 3.988 

Opbrengsten kopieerapparaten en 6.573 7.000 10.000 

           prints digitale media    

Verhuur gebouw 93.161 91.927 97.136 

Detachering 12.925 0 74.868 

Opbrengsten externe dienstverlening 199.948 187.371 245.478 

Overige specifieke opbrengsten 44.261 50.883 75.772 

 459.305 474.681 630.331 

 

Opbrengsten dienstverlening betreffen met name dienstverlening aan scholen (verhuur collecties, 

adviesdiensten), verhuur ruimten en diensten aan externe opdrachtgevers zoals de Penitentiaire Inrichting 

Lelystad (PIL). 

 

Met name de dienstverlening aan scholen 

heeft door COVID-19 een lagere opbrengst 

dan begroot (- € 38.500). 

 

Ten opzichte van 2019 zijn de twee grootste 

verschillen: 

 Lagere opbrengsten detachering BNF 

De gedetacheerde medewerkers zijn in 

dienst gekomen bij BNF (- € 67.500) 

 Geen opbrengsten Lelykracht 

Stichting Lelykracht is gestopt (- 63.500) 

 

 

 

 

 

 

DIVERSE BATEN (11) 

 

In € Rekening 

2020 

Begroting 

2020 

Rekening 

2019 

Ontvangen rente 0 0 282 

Sponsoring en reclame 4.115 0 357 

Diverse baten 12.993 0 157.132 

 17.108 0 157.771 

 

Onder de diverse baten 2019 is meegenomen de gecalculeerde schadeloosstelling investeringen uitgevoerd 

ten gevolge van de brandschade in de zomer van 2019 in vestiging Noordoostpolder van € 154.268. In 2020 is 

er nog € 14.522 ontvangen bij de definitieve vaststelling van de schadeloosstelling. 

 

DIVERSE BATEN VOORGAANDE JAREN (12) 

 

In € Rekening 

2020 

Begroting 

2020 

Rekening 

2019 

Diverse baten voorgaande jaren 8.485 0 16.755 

 8.485 0 16.755 

 

Specificatie diverse baten voorgaande jaren       

Lagere accountantskosten in 2019 4.500   0 

Terugbetaling studie door vertrokken medewerker 0   3.456 

Overige baten voorgaande jaren 3.985   13.299 
 

8.485  16.755 
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BESTUURS- EN ORGANISATIEKOSTEN (13) 

 

In € Rekening 

2020 

Begroting 

2020 

Rekening 

2019 

Bestuurskosten 8.281 10.000 10.286 

Promotie 6.408 7.500 5.531 

Representatie 3.290 9.000 7.471 

Publiciteit en voorlichting 33.050 40.300 26.370 

Contributies 31.849 28.553 25.015 

Accountantskosten 27.973 27.000 27.621 

Onderzoek met betrekking tot de organisatie 7.838 10.000 10.485 

Advieskosten 29.972 4.000 2.784 

Overige bestuurs- en organisatiekosten 1.143 4.470 4.607 

 149.804 140.823 120.170 

 

De bestuurs- en organisatiekosten 2020 zijn 6% hoger dan begroot. Dit komt grotendeels door de niet begrote 

advieskosten met betrekking tot de beleidsvisie en advieskosten met betrekking tot het leesoffensief (samen 

€ 25.800). Daarentegen is in de begroting bij publiciteit en voorlichting rekening gehouden met een uitgave van 

€ 10.000 voor een campagne voor het nieuwe tarievenstelsel. Dit is niet uitgevoerd omdat het tarievenstelsel 

niet is ingevoerd in 2020. 

 

In vergelijking met 2019 zijn de kosten € 29.634 hoger. Dit komt grotendeels door de advieskosten met 

betrekking tot de beleidsvisie en advieskosten met betrekking tot het leesoffensief (samen € 25.800). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

HUISVESTINGSKOSTEN (14) 

 

In € Rekening 

2020 

Begroting 

2020 

Rekening 

2019 

Huur (exploitatie) gebouw 1.419.008 1.420.011 1.394.689 

Afschrijving gebouw  129.437 113.169 113.129 

Rente lening gebouw 48.615 48.615 61.817 

Afschrijving inrichting / inventaris 232.748 274.908 257.057 

Onderhoud gebouwen en inventaris 45.756 47.875 34.215 

Kleine inventarisaankopen 15.723 7.750 6.786 

Schoonmaak / huishoudelijke artikelen 134.927 131.649 122.427 

Energiekosten 95.720 103.540 92.400 

Belastingen  15.247 16.759 14.928 

Verzekeringen 12.520 12.489 10.623 

Beveiliging / bewaking gebouwen 68.587 53.289 61.463 

Overige huisvestingskosten 4.394 1.000 3.168 

Dotatie voorziening groot onderhoud 15.000 15.000 15.000 

 2.237.682 2.246.053 2.187.702 

 

De huisvestingskosten zijn ten opzichte van de begroting € 8.372 lager. Tegenover lagere afschrijvingslasten 

inrichting / inventaris (€ 42.160 doordat vervangingsinvesteringen (nog) niet uitgevoerd hoeven te worden) en 

lagere energiekosten (€ 7.820) staan hogere afschrijvingslasten gebouw (€ 16.268 vanwege de investeringen 

gedaan in het pand te Emmeloord wegens de brand in de zomer van 2019), hogere kleine inventarisaankopen 

(€ 11.000 besteed in verband met COVID-19 maatregelen) en hogere beveiligingskosten (€ 15.298 wegens 

uitbreiding van inzet beheerder in de bibliotheek te Lelystad).  

 

Ten opzichte van de rekening 2019 zijn de huisvestingskosten in 2020 gestegen met bijna € 50.000, 

voornamelijk door stijgingen in huurlasten (€ 24.500), afschrijving gebouw (€ 16.500), onderhoudskosten 

gebouwen en inventaris (€ 11.500), kleine inventarisaankopen (€ 9.000), schoonmaak (€ 12.500) en 

beveiligingskosten (€ 7.000) en door dalingen in rente lening gebouw (€ 13.000) en afschrijving inrichting / 

inventaris (€ 24.500). 
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PERSONEELSKOSTEN (15) 

 

In € Rekening 

2020 

Begroting 

2020 

Rekening 

2019 

Salarissen 2.727.481 2.882.586 2.708.956 

Sociale lasten 452.828 402.864 461.577 

Pensioenlasten 398.923 409.182 403.987 

Overige personeelskosten 246.394 441.727 429.253 

 3.825.626 4.136.359 4.003.773 

 
Specificatie overige personeelskosten 

      

Reiskosten 40.943 81.304 74.077 

Studiekosten en deskundigheidsbevordering 33.597 63.226 80.794 

Onkostenvergoedingen 6.642 6.405 8.977 

Kosten arbodienst 2.781 15.931 15.107 

Uitzendwerk en interimkosten 81.364 87.853 66.684 

Advieskosten derden 24.317 26.500 27.207 

Ondernemingsraad 13.105 20.000 7.912 

Overige personeelskosten 43.645 140.508 148.495 

 246.394 441.727 429.253 

Aantal fte's per 31-12 61,7   63,2 

Aantal fte's per 31-12 - externe diensten 1,2   0,9 

 
  62,9  64,1 

 

De personeelskosten zijn in 2020 € 310.733 (7,5%) lager dan begroot, doordat: 

 In 2020 voor gemiddeld 2,5 fte minder is ingezet dan begroot (€ 126.500). Daarnaast waren er wel extra 

uren voor medewerkers die gedetacheerd zijn (- € 11.500). 

 In de begroting zijn personeelskosten meegenomen voor drie projecten in de Noordoostpolder. In 2020 is 

een groot deel van deze projecten uitgevoerd door een externe en valt het onder de post Overige 

projectkosten (€ 42.500). 

 Per februari 2020 de Verzuim WGA Compleet verzekering is gewijzigd in een verzuimverzekering. Het 

WGA gedeelte is weer onderdeel geworden van de sociale lasten en de kosten voor de ARBO dienst zijn 

niet meer apart, maar worden meegenomen in de verzuimverzekering (€ 46.000). 

 Reiskosten bijna 50% (€ 40.361) lager zijn, met name door het thuiswerken vanwege COVID-19. 

 Studiekosten en deskundigheidsbevordering € 29.629 lager zijn. Vanwege COVID-19 kon er weinig 

gedaan worden aan deskundigheidsbevordering. Wel konden medewerkers via GoodHabitz online 

trainingen volgen. Ook zijn er een aantal medewerkers die individueel cursussen hebben gevolgd.  

 Er is een teruggaaf van ruim € 16.500 ontvangen van het UWV voor een uitbetaalde transitievergoeding. 

Dit was niet begroot. 

 Ook lager zijn dan begroot bijvoorbeeld de kosten ondernemingsraad (€ 6.895), uitzendwerk (€ 6.489) en 

afschrijvingskosten beschikbaar gestelde apparaten (€ 8.830). 

 

In vergelijking met 2019 zijn de salarissen gewijzigd door een cao-loonstijging van 3%. 

 

ADMINISTRATIEKOSTEN (16) 

 

In € Rekening 

2020 

Begroting 

2020 

Rekening 

2019 

Reproductie / drukwerk 2.235 5.000 1.010 

Kantoorbenodigdheden 7.595 10.650 8.832 

Porti en vrachtkosten 17.018 33.862 23.829 

Telefoonkosten 17.415 19.300 17.875 

Externe administratiekosten 49.722 41.647 41.837 

Kopieerkosten 5.178 7.900 7.226 

Overige administratiekosten 16.149 27.032 18.039 

 115.312 145.391 118.648 

 

De administratiekosten zijn in 2020 ruim € 30.000 lager dan begroot, voornamelijk door lagere kosten voor 

porti- en vrachtkosten (€ 16.844) en kosten ledenadministratie (€ 6.532). Beide met name veroorzaakt door 

COVID-19. Daarentegen zijn de externe administratiekosten gestegen met € 8.075. Door het vertrek in 

november van de boekhouder is een deel van de financiële administratie uitbesteed. Hierdoor is ruimte 

gekomen voor een vacature assistent-controller. 
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AUTOMATISERINGSKOSTEN (17) 

 

In € Rekening 

2020 

Begroting 

2020 

Rekening 

2019 

Afschrijving bibliotheekautomatisering 42.587 63.931 34.037 

Onderhoud bibliotheekautomatisering 12.624 15.573 9.180 

Licenties bibliotheekautomatisering 211.869 201.648 209.014 

Communicatiekosten 15.012 15.836 15.329 

Licenties kantoorautomatisering 14.102 15.709 12.818 

Afschrijving kantoorautomatisering 23.356 14.269 10.762 

Overige automatiseringskosten 3.090 4.890 3.313 

 322.640 331.857 294.453 

 

In vergelijking met de begroting zijn de automatiseringskosten ruim € 9.000 lager. Belangrijkste reden is dat in 

de begroting bij de afschrijvingen bedragen meegenomen worden op basis waarvan vervangingsinvesteringen 

uitgevoerd kunnen worden. In 2020 is een deel van de bibliotheekautomatisering en kantoorautomatisering 

volledig afgeschreven, maar nog niet vervangen, of wel vervangen maar tegen lagere investeringen. 

 

Ten opzichte van 2019 zijn de automatiseringskosten met ruim € 28.000 gestegen. In 2020 is er voor ruim 

€ 71.000 geïnvesteerd in voornamelijk computers en glasvezelverbinding. Dit zie je terug in de hogere 

afschrijving bibliotheekautomatisering en afschrijving kantoorautomatisering. 

 

COLLECTIE- EN MEDIAKOSTEN (18) 

 

In € Rekening 

2020 

Begroting 

2020 

Rekening 

2019 

Aanschaf media 475.111 438.037 479.334 

Bewerkingskosten media 3.086 12.078 4.312 

Digitale bestanden 577 0 368 

Huur media / IBL / IFL 3.539 4.300 3.624 

Leenrechtvergoedingen 147.847 169.688 156.469 

Tijdschriften en dagbladen 58.688 65.134 63.448 

Kosten aanschafinformatie 39.183 40.000 37.511 

 728.031 729.237 745.066 

 

Specificatie aanschaf media Rekening 
2020 

 Rekening 
2019 

Schriftelijke media 455.187  448.594 

Digitale media 19.927  30.740 

 475.111  479.334 

 

Er is in 2020 extra ingezet op aanschaf media, € 37.074 ten opzichte van de begroting, voornamelijk door 

reallocatie van middelen. De leenrechtvergoedingen zijn echter gedaald met € 21.841 door de dalende 

uitleencijfers (totaal aantal uitleningen in 2019: 1.244.062 en in 2018: 1.322.332). 

 

SPECIFIEKE KOSTEN (19) 

 

In € Rekening 

2020 

Begroting 

2020 

Rekening 

2019 

Inlichtingen 327 800 333 

Kennis en informatie 177 3.400 1.550 

Ontwikkeling en educatie 13.861 17.200 7.853 

Kunst en cultuur 1.425 8.500 2.217 

Lezen en literatuur 922 7.400 3.172 

Ontmoeting en debat 30.258 32.900 28.714 

Programmalijnen 4.014 12.500 8.435 

Specifieke kosten dienstverlening aan scholen 17.018 26.198 32.639 

Overige specifieke kosten 1.455 23.005 11.418 

 69.457 131.903 96.331 

 

De totale specifieke kosten zijn € 62.446 lager dan begroot. De specifieke kosten inlichtingen tot en met 

programmalijnen zijn bedoeld voor uitgaven aan activiteiten. Vanwege COVID-19 zijn deze uitgaven € 31.716 

lager dan begroot. Ook de dienstverlening aan scholen is in 2020 minder geweest door COVID-19 waardoor 

deze kosten € 9.180 lager zijn dan begroot. Daar staan dan ook minder inkomsten tegenover. Als laatste de 

overige specifieke kosten. Hier was in de begroting onder andere rekening gehouden met een bijdrage aan 

Lelykracht van € 10.000 welke niet is besteed vanwege de stopzetting van Lelykracht en € 7.500 aan kosten 

met betrekking tot een subsidie van de gemeente Noordoostpolder welke in werkelijkheid bij de overige 

projectkosten is meegenomen. 
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OVERIGE PROJECTKOSTEN (20) 

 

In € Rekening 

2020 

Begroting 

2020 

Rekening 

2019 

Organisatiekosten 5.984 3.521 3.000 

Huisvestingskosten 180 0 3.082 

Overige personeelskosten 127.113 0 74.678 

Kosten vrijwilligers 18.548 17.450 18.550 

Inhuur derden 60.452 25.640 21.279 

Administratiekosten 3 0 0 

Automatiseringskosten 1.767 0 58 

Kosten media 24.075 15.324 18.790 

Specifieke kosten 15.337 13.146 28.810 

Overheadkosten 883 0 4.295 

Overige kosten 10.821 13.968 38.329 

 265.163 89.049 210.871 

 

De projectkosten die hoger zijn dan begroot, zijn in evenwicht met de hogere projectopbrengsten. Zie verder 

bijlage 10 en 11 voor de projectverantwoordingen. 

 

OVERIGE KOSTEN (21) 

 

In € Rekening 

2020 

Begroting 

2020 

Rekening 

2019 

Kosten tlv BR afgeschreven media 0 0 382 

Kasverschillen 599 1.750 681 

Overige kosten 2.527 1.150 327 

 3.126 2.900 1.390 

 

OVERIGE KOSTEN VOORGAANDE JAREN (22) 

 

In € Rekening 

2020 

Begroting 

2020 

Rekening 

2019 

Overige kosten voorgaande jaren 1.648 0 7.675 

 1.648 0 7.675 

Specificatie overige kosten voorgaande jaren  Rekening 
2020 

  Rekening 
2019  

Verrekening Lelykracht 2018 0  1.719 

Afboeking pensioenpremies t/m 2018 0  3.774 

Urk: afrekening onderhoudskosten 2019 1.557  0 

Overig 91   2.182 

 1.648  7.675 

 

MUTATIES BESTEMMINGSRESERVES (23) 

 

In € Rekening 

2020 

Begroting 

2020 

Rekening 

2019 

Mutaties bestemmingsreserves -6.364 -6.792 -6.638 

 -6.364 -6.792 -6.638 

 

Dotatie bestemmingsreserves 3 1.000 1.154 

Onttrekking bestemmingsreserves -6.367  -7.792 -7.792 

 -6.364 -6.792 -6.638 

Zie verder bijlage 8 – Specificatie bestemmingsreserves. 

 

MUTATIES BESTEMMINGSFONDSEN (24) 

 

In € Rekening 

2020 

Begroting 

2020 

Rekening 

2019 

Mutaties bestemmingsfondsen 139.661 -14.427 139.661 

 -23.849 -14.427 139.661 

 

Dotatie bestemmingsreserves 14.522 0 169.268 

Onttrekking bestemmingsreserves -38.371  -14.427 -29.607 

 -23.849 -14.427 139.661 

Zie verder bijlage 9 – Specificatie bestemmingsfondsen. 
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OVERIGE GEGEVENS 

 

1. RESULTAATBESTEMMING
 

 

Het totale resultaat over 2020 is per bibliotheek als volgt opgebouwd: 

BIBLIOTHEEK RESULTAAT 

Algemeen + € 25.209 

Lelystad + €  81.377 

Dronten + €   31.820 

Noordoostpolder + € 39.342 

Urk + € 12.442  

Zeewolde + € 12.166 

TOTAAL + € 202.357 

 

Het volledige resultaat na mutaties bestemmingsreserves en -fondsen is toegevoegd aan de algemene 

egalisatiereserve en wel als volgt: een bedrag van € 6.364 wordt onttrokken aan de bestemmingsreserves en 

een bedrag van € 23.849 aan de bestemmingsfondsen. Hierna resteert een mutatie aan de algemene 

egalisatiereserve van € 232.570 positief. 

 

Mutaties bestemmingsreserves en bestemmingsfondsen 

Voor een toelichting op de bestemmingsreserves en bestemmingsfondsen zie ook bijlagen 8 en 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. FINANCIEEL STATUUT
 

 

Ten tijde van de fusie hebben de fuserende bibliotheken de afspraken vastgelegd in een financieel statuut. 

Hieronder zijn de belangrijkste bepalingen uit het financieel statuut met betrekking tot de jaarrekening 

opgenomen. 

 

Afzonderlijke financiële administraties 

 

Artikel 6 

Lid 1. Per lokale bibliotheek wordt binnen de stichting op zodanige wijze een administratie gevoerd en de 

daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze bewaard, 

dat te allen tijde de rechten en verplichtingen van de betreffende lokale bibliotheek kunnen worden 

gekend als ware zij een afzonderlijke rechtspersoon. Ook (overigens) wordt zoveel mogelijk 

bevorderd dat van goederen duidelijk is aan welk onderdeel van de stichting deze kunnen worden 

toegerekend. 

Lid 2. Voorts wordt ten behoeve van de backoffice eveneens een zodanige administratie gevoerd.
 

Lid 3. Alle administraties worden op gelijke wijze ingericht en binnen deze administratie worden dezelfde 

waarderingsgrondslagen en afschrijvingsmethoden gebruikt.     

Eventuele verschillen tussen de lokale bibliotheken zullen bij het opmaken van de balans per 

eenendertig december tweeduizend zeven (31-12-2007) en de jaarstukken waarvan deze deel 

uitmaken worden recht getrokken. 

 

Algemene en bijzondere reserves/lasten en verplichtingen    

 

Artikel 7 

Lid 1. Voor iedere lokale bibliotheek worden binnen de administratie van de stichting zowel 

bestemmingsreserves als algemene reserves aangehouden.    

Lid 2. Een reserve kan zowel positief, nihil of negatief zijn. 

Lid 3. Alle lasten en verplichtingen van een lokale bibliotheek worden binnen de administratie van de 

stichting toegerekend aan de betreffende lokale bibliotheek.   

Lid 4. Het bepaalde in de leden 1 tot en met 3 geldt op gelijke wijze voor de backoffice, zulks met dien 

verstande dat bestemmingsreserves als bedoeld in lid 1 worden vervangen door 

bestemmingsreserves die naar de aard van de backoffice noodzakelijk dan wel gewenst zijn, 

waaronder begrepen een fonds frictiekosten. 
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Exploitatie backoffice 

 

Artikel 10 

Lid 1. De exploitatie van de backoffice geschiedt ten bate en ten laste van de binnen de administratie van 

de stichting aangehouden reserves ten behoeve van de backoffice. Een en ander vanaf de 

aanvangsdatum van één januari tweeduizend zeven (01-01-2007). 

Lid 2. De opbrengsten van de exploitatie worden geboekt ten gunste van de aangehouden reserves ten 

behoeve van de backoffice, waarbij deze primair worden geboekt ten behoeve van daartoe 

bestemde bijzondere reserves en voor het overige vervolgens ten gunste van de algemene 

reserves. 

Lid 3. De kosten van de exploitatie worden geboekt ten laste van de aangehouden reserves ten behoeve 

van de backoffice, waarbij deze primair worden geboekt ten laste van daartoe bestemde bijzondere 

reserves en voor het overige vervolgens ten laste van de algemene reserves. Voor zover een 

bijzondere reserve ontoereikend is, wordt een en ander ten laste van de algemene reserve 

gebracht. 

Lid 4. Het bepaalde in dit artikel geldt zowel voor reguliere kosten en baten als incidentele kosten en 

baten. 

Lid 5. Voor wat betreft het onderdeel van de backoffice dat van de gemeente Zeewolde zal worden 

verkregen geschiedt de exploitatie als bedoeld in lid 1 vanaf de reële overdrachtsdatum. 

 

Kostendekkende exploitatie backoffice     

 

Artikel 12 

Lid 1. De exploitatie van de backoffice dient – rekening houdende met een verantwoord 

reserveringsbeleid voor toekomstige lasten en investeringen – kostendekkend te zijn. 

Lid 2. Indien de exploitatie over enig jaar niet kostendekkend mocht zijn, zal de backoffice zelf zodanige 

maatregelen dienen te treffen dat de exploitatie over het daarop volgende boekjaar wel 

kostendekkend is en het geleden verlies wordt terugverdiend dan wel anderszins wordt gedekt door 

inkomsten, een en ander met inachtneming van het bepaalde in lid 3. 

Lid 3. Voor zover ten gevolge van een niet kostendekkende exploitatie de reserves van de backoffice zijn 

afgenomen dienen deze te worden aangevuld binnen een termijn van twee boekjaren, tenzij wet- of 

regelgeving een snellere aanvulling mocht voorschrijven. 

Lid 4. Indien en voor zover een tekort heeft geleid tot een of meer negatieve reserves en/of een tekort is 

gedekt door middelen die niet afkomstig zijn uit de reserves van de backoffice, worden deze bij 

voorrang in het eerst volgende boekjaar aangezuiverd ten laste van de inkomsten van backoffice. 
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4. CONTROLEVERKLARING
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CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan de Raad van Toezicht en het bestuur van Stichting FlevoMeer Bibliotheek

A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2020

Ons oordeel

Wij hebben de jaarrekening 2020 van Stichting FlevoMeer Bibliotheek te Lelystad gecontroleerd.  Naar ons oordeel geeft de

in dit jaarverslag  opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van

Stichting FlevoMeer Bibliotheek per 31 december 2020 en van het resultaat over 2020 in overeenstemming met de in

Nederland geldende RJ-Richtlijn 640 Organisaties-zonder-winststreven en in overeenstemming met de bepalingen van en

krachtens de Wet normering topinkomens (WNT).

De jaarrekening bestaat uit:

1. de balans per 31 december 2020;

2. de staat van baten en lasten over 2020;

3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere

toelichtingen.

De basis voor ons oordeel

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse controlestandaarden en

de Regeling Controleprotocol Wet normering topinkomens (WNT) 2020 vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond

hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'.

Wij zijn onafhankelijk van Stichting FlevoMeer Bibliotheek zoals vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid van

accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland.

Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.

Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd

In overeenstemming met de Regeling Controleprotocol WNT 2020 hebben wij de anticumulatiebepaling, bedoeld in artikel

1.6a WNT en artikel 5, lid 1, sub n en o Uitvoeringsregeling WNT, niet gecontroleerd. Dit betekent dat wij niet hebben

gecontroleerd of er wel of niet sprake is van een normoverschrijding door een leidinggevende topfunctionaris vanwege

eventuele dienstbetrekkingen als leidinggevende topfunctionaris bij andere WNT-plichtige instellingen, alsmede of de in dit

kader vereiste toelichting juist en volledig is.

B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, die bestaat uit:

· het bestuursverslag;

· de overige gegevens.

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie

- met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;

- alle informatie bevat die op grond van de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 640 Organisaties zonder

winststreven is vereist.

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de

jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat.

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden

hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het bestuursverslag en de overige

gegevens in overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 640 Organisaties-zonder-winststreven.

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening

Verantwoordelijkheden van het bestuur en de Raad van Toezicht voor de jaarrekening

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming met de in

Nederland geldende RJ-Richtlijn 640 Organisaties-zonder-winststreven en de bepalingen van en krachtens de WNT. In dit

kader is het bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om het

opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de onderneming in staat is om haar werkzaamheden in

continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet het bestuur de jaarrekening opmaken op

basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft om de stichting te liquideren of de

bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is.

Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de stichting haar

bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.



De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor het uitoefenen van het toezicht op het proces van financiële verslaggeving van

de stichting.

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee voldoende en

geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij

tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat

deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze

jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie

van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele

oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, de Regeling Controleprotocol

WNT 2020, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit:

· het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als

gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en

het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het

risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn

van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk

verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing;

· het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel

controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben

niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de stichting;

· het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en het evalueren

van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan;

· het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. Tevens het

op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn

waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de stichting haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan

voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om

aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening.

Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de

controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of

omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een stichting haar continuïteit niet langer kan handhaven;

· het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen

toelichtingen;

· het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en gebeurtenissen.

Wij communiceren met de Raad van Toezicht onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle en over de

significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in

de interne beheersing.

Wij bevestigen aan de Raad van Toezicht dat wij de relevante ethische voorschriften over onafhankelijkheid hebben

nageleefd. Wij communiceren ook met de raad over alle relaties en andere zaken die redelijkerwijs onze onafhankelijkheid

kunnen beïnvloeden en over de daarmee verband houdende maatregelen om onze onafhankelijkheid te waarborgen.

Lelystad, 28 mei 2021

mth accountants & adviseurs b.v.

drs. H. Buch RA
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BIJLAGE 1 – STAAT VAN BATEN EN LASTEN – ALGEMENE ORGANISATIEKOSTEN 

 

 

 

 

 

 

ANALYSE VAN HET RESULTAAT VAN DE ALGEMENE ORGANISATIEKOSTEN 

Het resultaat na mutaties bestemmingsreserves en bestemmingsfondsen van de Algemene Organisatiekosten, 

na de bijdragen van de vestigingen, eindigt positief met € 25.000. Het meegenomen resultaat in de begroting 

was € 500 positief. De afwijking ten opzichte van de begroting is € 25.500 positief. 

Afwijkingen (afgerond op € 500) ten opzichte van de begroting zijn met name: 

Ref Omschrijving Bedrag in € 
(8) Voor de volgende projecten zijn meer opbrengsten geboekt dan begroot of het 

betreft nieuwe projecten: Proactief-durven-doen en ervaren € 34.000, Meedoen 
op Urk € 17.000, de verschillende Huis voor Taal projecten (€24.500) en 
Terugdringen laaggeletterdheid Lelystad € 10.500. 

86.000 

(10) Vanwege COVID-19 een lagere opbrengst dienstverlening aan scholen. - 42.000 
(13) Jaarlijks wordt er algemeen € 4.000 begroot voor advieskosten. In 2020 is er 

advies geweest voor de beleidsvisie 2021-2024 en voor het Leesoffensief. 
- 22.000 

 In de begroting is rekening gehouden met een campagne voor het nieuwe 
tarievenstelsel. Dit stelsel is echter niet uitgezet in 2020. 

10.000 

(14) Voortschrijdend inzicht leidt tot een herschikking van kosten die onder de 
Algemene Organisatie worden verantwoord. Zo zijn de kosten met betrekking tot 
het verwerken van de media nu verdeeld over de betreffende kostenplaatsen. 

- 13.000 

(15) Voortschrijdend inzicht leidt tot een herschikking van kosten die onder de 
Algemene Organisatie worden verantwoord. Zo werden sommige kosten van 
vakspecialisten voor een deel nog toegerekend aan vestigingen. De kosten van 
vakspecialisten beperken zich nu tot organisatie brede taken en projecten en 
vallen volledig onder de kostenplaats Algemene Organisatie. 

- 176.500 

 In vergelijking met de begroting is er gemiddeld 1,1 fte minder ingezet bij 
systeembeheer, communicatie en vakspecialisten wegens vertrek van 
medewerkers. 

56.500 

 Lagere reiskosten dan begroot vanwege thuiswerken door COVID-19. 25.000 
 Per februari 2020 is de Verzuim WGA Compleet gewijzigd in een 

verzuimverzekering. Het WGA gedeelte is weer onderdeel geworden van de 
sociale lasten en de kosten voor de ARBO dienst zijn niet meer apart, maar 
worden meegenomen in de verzuimverzekering. 

16.000 

 Niet begrote personeelskosten van gedetacheerde medewerkers. - 11.500 
 Er is meer uitgegeven aan deskundigheidsbevordering dan begroot.  - 10.500 
(17) Zoals reeds aangegeven bij personeelskosten heeft voortschrijdend inzicht 

geleid tot een herschikking van kosten die onder de Algemene Organisatie 
worden verantwoord. Zo zijn ICT gerelateerde kosten nu op basis van aantal pc’s 
en/of aantal medewerkers verdeeld over alle kostenplaatsen. 

182.500 

 Eind maart is één van de systeembeheerders uit dienst gegaan. Dit vertrek is 
opgevangen door meer inzet op ICT door externen. 

- 8.000 

(19) Het budget voor specifieke kosten wordt voornamelijk gebruikt voor het 
organiseren van activiteiten. Deze kosten zijn lager dan begroot. In de afgelopen 
jaren is gebleken dat de werkelijke specifieke kosten vaak een stuk lager zijn dan 
begroot, echter dit jaar speelt COVID-19 hier ook een rol in. 

20.000 

 Lagere dienstverlening aan scholen 9.500 
(20) Het aantal werkelijke projecten is in 2020 groter geweest dan het aantal begrote 

projecten. Hierdoor is de kostenpost overige projectkosten ook een stuk groter. 
Er staan echter inkomsten tegenover. 

- 138.500 

Bijdrage 
locaties 

Het aantal inwoners van alle gemeentes is per 01-01-2020 hoger dan waarmee 
in de begroting rekening is gehouden. 

17.500 

Overig  24.500 
TOTAAL  25.500 

In € Ref
REKENING 

2020
BEGROTING 

2020
VERSCHIL  *

REKENING 
2019

Subsidies (7) 0 0 0 0

Projectopbrengsten (8) 642.362 547.835 94.500 633.734

Inkomsten gebruikers (9) 7.281 4.000 3.500 7.552

Opbrengsten dienstverlening (10) 177.264 223.416 -46.000 281.089

Diverse baten (11) 362 0 500 1.779

Diverse baten voorgaande jaren (12) 7.154 0 7.000 5.632

Som der baten 834.423 775.251 59.500 929.786

Bestuurs- en organisatiekosten (13) 118.229 105.230 13.000 89.569

Huisvestingskosten (14) 79.215 90.210 -11.000 72.763

Personeelskosten (15) 1.669.553 1.558.052 111.500 1.695.032

Administratiekosten (16) 51.384 58.445 -7.000 46.840

Automatiseringskosten (17) 65.095 227.996 -163.000 41.928

Collectie- en mediakosten (18) 60.676 62.181 -1.500 58.338

Specifieke kosten (19) 23.945 54.703 -31.000 43.518

Overige projectkosten (20) 220.800 82.369 138.500 197.367

Overige kosten (21) 2.435 500 2.000 371

Overige kosten voorgaande jaren (22) 0 0 0 1.967

0 0 0 0

Som der lasten 2.291.332 2.239.686 51.500 2.247.693

Resultaat -1.456.909 -1.464.435 8.000 -1.317.907 

Bijdrage locaties 1.482.118 1.464.667 17.500 1.429.199

Resultaat na bijdrage locaties 25.209 232 25.500 111.292

Resultaatbestemming

Mutaties bestemmingsreserves (BR) (23) 0 0 0 0

Mutaties bestemmingsfondsen (BF) (24) 0 0 0 0

Mutatie algemene egalisatiereserve 25.209 232 25.500 111.292

25.209 232 25.500 111.292

* Verschil tussen de rekening 2020 en de begroting 2020, afgerond op € 500.
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BIJLAGE 2 – STAAT VAN BATEN EN LASTEN – LELYSTAD 

 

 

 

 

 

 

ANALYSE VAN HET RESULTAAT VAN VESTIGING LELYSTAD 

 

De staat van baten en lasten na mutaties bestemmingsreserves en bestemmingsfondsen sluit met een positief 

resultaat van € 87.500. Het meegenomen resultaat in de begroting was € 40.000 negatief. De afwijking ten 

opzichte van de begroting is € 127.000 positief (€ 500 afrondingsverschil met het bedrag in kolom Verschil). 

 

Afwijkingen (afgerond op € 500) ten opzichte van de begroting zijn met name: 

Ref Omschrijving Bedrag in € 
(9) - Lagere inkomsten uit contributies - € 10.000 

- Lagere inkomsten telaatgeld - € 8.000 
- Lagere overige inkomsten - € 4.000 

- 22.000 

(10) De opbrengsten Penitentiaire Inrichting Lelystad zijn hoger dan begroot. 15.500 
(14) De afschrijvingslasten zijn lager dan begroot. Eind 2019 was het 10 jaar geleden 

dat de bibliotheek op deze locatie is gevestigd. Een aantal investeringen zijn nu 
volledig afgeschreven. 

35.000 

 De kosten van de beheerder (beveiliging) zijn hoger dan begroot doordat het 
uurtarief hoger is en de beheerder meer ingezet wordt. 

- 14.000 

(15) Er is 0,9 fte minder ingezet dan begroot waardoor de salariskosten (inclusief 
werkgeverslasten) ook lager zijn dan begroot. 

45.000 

 Aan deskundigheidsbevordering is minder uitgegeven dan begroot. 14.500 
 Per februari 2020 is de Verzuim WGA Compleet gewijzigd in een 

verzuimverzekering. Het WGA gedeelte is weer onderdeel geworden van de 
sociale lasten en de kosten voor de ARBO dienst zijn niet meer apart, maar 
worden meegenomen in de verzuimverzekering. 

10.500 

 Voortschrijdend inzicht leidt tot een herschikking van kosten die onder de 
Algemene Organisatie worden verantwoord. Zo werden sommige kosten van 
vakspecialisten voor een deel nog toegerekend aan vestigingen. De kosten van 
vakspecialisten beperken zich nu tot organisatie brede taken en projecten en 
vallen volledig onder de kostenplaats Algemene Organisatie. 

63.500 

(16) Aanschaf kantoorbenodigdheden zijn lager (€ 1.000) evenals porti- en 
vrachtkosten (€ 1.500), telefoonkosten (€ 1.500), kosten kopieerapparatuur 
(€ 1.000) en kosten ledenadministratie (€ 2.500) 

7.500 

(17) Lagere afschrijvingslasten automatisering. 5.000 
 Zoals reeds aangegeven bij personeelskosten heeft voortschrijdend inzicht 

geleid tot een herschikking van kosten die onder de Algemene Organisatie 
worden verantwoord. Zo zijn ICT gerelateerde kosten nu op basis van aantal pc’s 
en/of aantal medewerkers verdeeld over alle kostenplaatsen. 

-65.500 

(18) Aanschaf media is hoger dan begroot. -15.000 
 De hoogte van de leenrechtvergoedingen wordt bepaald door het aantal 

uitleningen van vorig jaar. Deze is gedaald ten opzichte van het jaar daarvoor. In 
de begroting wordt rekening gehouden met het bedrag van de 
leenrechtvergoedingen die het jaar daarvoor betaald zijn. 

6.000 

(19) De stichting Lelykracht is gestopt in 2020. De begrote bijdrage is niet uitgegeven. 10.000 
Overig  31.000 
TOTAAL  127.000 

 

 

  

In € Ref
REKENING 

2020
BEGROTING 

2020
VERSCHIL  *

REKENING 
2019

Subsidies (7) 2.282.856 2.282.855 0 2.282.855

Projectopbrengsten (8) 3.635 0 3.500 36.018

Inkomsten gebruikers (9) 203.695 225.938 -22.000 219.391

Opbrengsten dienstverlening (10) 200.838 177.072 24.000 249.551

Diverse baten (11) 388 0 500 132

Diverse baten voorgaande jaren (12) 628 0 500 5.276

Som der baten 2.692.040 2.685.865 6.500 2.793.223

Bestuurs- en organisatiekosten (13) 8.389 10.042 -1.500 10.238

Huisvestingskosten (14) 1.023.178 1.047.827 -24.500 1.025.798

Personeelskosten (15) 751.851 888.025 -136.000 831.794

Administratiekosten (16) 23.750 32.869 -9.000 30.359

Automatiseringskosten (17) 84.962 30.631 54.500 83.795

Collectie- en mediakosten (18) 162.192 156.204 6.000 170.193

Specifieke kosten (19) 4.278 21.000 -16.500 17.874

Overige projectkosten (20) 0 0 0 0

Overige kosten (21) 305 500 0 280

Overige kosten voorgaande jaren (22) 0 0 0 1.805

Bijdrage algemene organisatiekosten 551.758 546.809 5.000 533.567

Som der lasten 2.610.663 2.733.907 -122.000 2.705.703

Resultaat 81.377 -48.042 128.500 87.520

0 0 0 0

0 0 0 0

Resultaatbestemming

Mutaties bestemmingsreserves (BR) (23) -6.367 -7.792 1.500 -7.792 

Mutaties bestemmingsfondsen (BF) (24) 0 0 0 0

Mutatie algemene egalisatiereserve 87.744 -40.250 127.000 95.312

81.377 -48.042 128.500 87.520

* Verschil tussen de rekening 2020 en de begroting 2020, afgerond op € 500.
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BIJLAGE 3 – STAAT VAN BATEN EN LASTEN – DRONTEN 

 

 

 

 

 

 

ANALYSE VAN HET RESULTAAT VAN VESTIGING DRONTEN 

 

De staat van baten en lasten na mutaties bestemmingsreserves en bestemmingsfondsen sluit met een positief 

resultaat van € 39.500. Het meegenomen resultaat in de begroting was € 0. De afwijking ten opzichte van de 

begroting is € 39.000 positief (€ 500 afrondingsverschil met het bedrag in kolom Verschil). 

 

Afwijkingen (afgerond op € 500) ten opzichte van de begroting zijn met name:  

Ref Omschrijving Bedrag in € 
(7) De subsidiebeschikking is lager dan begroot. - 5.000 
(9) - Lagere inkomsten uit contributies - € 5.000 

- Lagere inkomsten telaatgeld - € 5.000 
- Lagere overige inkomsten - € 2.500 

- 12.500 

(15) Voortschrijdend inzicht leidt tot een herschikking van kosten die onder de 
Algemene Organisatie worden verantwoord. Zo werden sommige kosten van 
vakspecialisten voor een deel nog toegerekend aan vestigingen. De kosten van 
vakspecialisten beperken zich nu tot organisatie brede taken en projecten en 
vallen volledig onder de kostenplaats Algemene Organisatie. 

25.000 

 Vanwege COVID-19 zijn er minder uitzendkrachten ingezet dan begroot. 11.000 
 Aan deskundigheidsbevordering is minder uitgegeven dan begroot. 10.000 
 Per februari 2020 is de Verzuim WGA Compleet gewijzigd in een 

verzuimverzekering. Het WGA gedeelte is weer onderdeel geworden van de 
sociale lasten en de kosten voor de ARBO dienst zijn niet meer apart, maar 
worden meegenomen in de verzuimverzekering. 

7.000 

 De overige verschillen tussen werkelijk en begroot bij personeelskosten zijn met 
name lagere interimkosten (€ 4.000), lagere reiskosten (€ 2.500), lagere 
afschrijvingslasten beschikbaar gestelde apparaten (€ 2.000) en geen uitgiftes 
gedaan m.b.t. aanschaf bedrijfskleding (€ 1.500) 

10.000 

(17) Lagere afschrijvingslasten dan begroot. 4.000 
 Zoals reeds aangegeven bij personeelskosten heeft voortschrijdend inzicht 

geleid tot een herschikking van kosten die onder de Algemene Organisatie 
worden verantwoord. Zo zijn ICT gerelateerde kosten nu op basis van aantal pc’s 
en/of aantal medewerkers verdeeld over alle kostenplaatsen. 

-44.500 

(18) Aanschaf media is lager dan begroot (€ 1.500), evenals leenrechtvergoedingen 
(€ 4.000), aanschaf tijdschriften en dagbladen (€ 1.500) en bewerkingskosten 
media (€ 2.000). 

9.000 

(19) Het budget voor specifieke kosten wordt voornamelijk gebruikt voor het 
organiseren van activiteiten. Deze kosten zijn lager dan begroot. In de afgelopen 
jaren is gebleken dat de werkelijke specifieke kosten vaak een stuk lager zijn dan 
begroot, echter dit jaar speelt COVID-19 hier ook een rol in. 

7.000 

(24) Afboeking bestemmingsfonds inrichting Biddinghuizen. 4.500 
Overig  13.500 
TOTAAL  39.000 

 
 

  

In € Ref
REKENING 

2020
BEGROTING 

2020
VERSCHIL  *

REKENING 
2019

Subsidies (7) 1.623.850 1.628.738 -5.000 1.576.624

Projectopbrengsten (8) 14.792 15.000 0 15.130

Inkomsten gebruikers (9) 154.761 167.419 -12.500 159.531

Opbrengsten dienstverlening (10) 5.735 3.000 2.500 13.353

Diverse baten (11) 853 0 1.000 852

Diverse baten voorgaande jaren (12) 165 0 0 1.452

Som der baten 1.800.156 1.814.157 -14.000 1.766.942

Bestuurs- en organisatiekosten (13) 8.214 10.031 -2.000 5.387

Huisvestingskosten (14) 644.080 645.334 -1.500 625.108

Personeelskosten (15) 545.395 610.945 -65.500 551.474

Administratiekosten (16) 15.614 19.792 -4.000 15.870

Automatiseringskosten (17) 68.793 31.502 37.500 69.777

Collectie- en mediakosten (18) 177.549 185.689 -8.000 185.914

Specifieke kosten (19) 11.011 19.500 -8.500 11.672

Overige projectkosten (20) 5.958 6.680 -500 8.500

Overige kosten (21) 6 1.000 -1.000 0

Overige kosten voorgaande jaren (22) 0 0 0 -149 

Bijdrage algemene organisatiekosten 291.716 286.521 5.000 279.583

Som der lasten 1.768.336 1.816.994 -48.500 1.753.136

Resultaat 31.820 -2.837 34.500 13.806

0 0 0 0

0 0 0 0

Resultaatbestemming

Mutaties bestemmingsreserves (BR) (23) 0 0 0 0

Mutaties bestemmingsfondsen (BF) (24) -7.532 -2.859 -4.500 878

Mutatie algemene egalisatiereserve 39.352 22 39.000 12.928

31.820 -2.837 34.500 13.806

* Verschil tussen de rekening 2020 en de begroting 2020, afgerond op € 500.
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BIJLAGE 4 – STAAT VAN BATEN EN LASTEN - NOORDOOSTPOLDER 

 

 

 

 

 

 

ANALYSE VAN HET RESULTAAT VAN VESTIGING NOORDOOSTPOLDER 

De staat van baten en lasten na mutaties bestemmingsreserves en bestemmingsfondsen sluit met een positief 

resultaat van € 49.000. Het meegenomen resultaat in de begroting was € 0. De afwijking ten opzichte van de 

begroting is € 49.000 positief (€ 500 afrondingsverschil met het bedrag in kolom Verschil). 

Afwijkingen (afgerond op € 500) ten opzichte van de begroting zijn met name:  

Ref Omschrijving Bedrag in € 
(7) Een gedeelte van de subsidie is door de gemeente Noordoostpolder beschikt als 

een aanvullende, incidentele subsidie (€ 50.000). Deze is ingezet voor drie 
projecten en is daarom meegenomen bij de projectopbrengsten. 
Daarnaast heeft de gemeente in de subsidievaststelling 2019 het overschot 2019 
teruggevorderd (€ 13.000). 

- 63.000 

(8) Zie opmerking hierboven. 50.000 
(9) - Lagere inkomsten uit contributies - € 3.000 

- Lagere inkomsten telaatgeld - € 6.500 
- Lagere overige inkomsten - € 3.000 

- 12.500 

(11) Eindafrekening schadeloosstelling investeringen naar aanleiding van de brand in 
de zomer van 2019.  

14.500 

(14) De afschrijvingslasten zijn hoger doordat naar aanleiding van de brand er 
investeringen zijn gedaan in het gebouw en de inrichting / inventaris. 

- 18.500 

 De overige verschillen tussen werkelijk en begroot bij huisvestingskosten zijn 
met name hogere onderhoudskosten (€ 5.500) en hogere aankopen kleine 
inventaris (€ 3.500). Beide mede door COVID-19. 

- 9.000 

(15) Voortschrijdend inzicht leidt tot een herschikking van kosten die onder de 
Algemene Organisatie worden verantwoord. Zo werden sommige kosten van 
vakspecialisten voor een deel nog toegerekend aan vestigingen. De kosten van 
vakspecialisten beperken zich nu tot organisatie brede taken en projecten en 
vallen volledig onder de kostenplaats Algemene Organisatie. 

82.000 

 In de begroting zijn personeelskosten meegenomen voor de drie projecten 
genoemd hierboven bij ref (7). In werkelijkheid wordt een groot deel van deze 
projecten uitgevoerd door een externe en valt het onder overige projectkosten. 

42.500 

 Teruggaaf uitbetaalde transitievergoeding door het UWV. Dit was niet begroot. 16.500 
 Aan deskundigheidsbevordering is minder uitgegeven dan begroot. 8.000 
 Lagere reiskosten dan begroot vanwege thuiswerken door COVID-19. 7.000 
 Per februari 2020 is de Verzuim WGA Compleet gewijzigd in een 

verzuimverzekering. Het WGA gedeelte is weer onderdeel geworden van de 
sociale lasten en de kosten voor de ARBO dienst zijn niet meer apart, maar 
worden meegenomen in de verzuimverzekering. 

6.000 

(17) Lagere afschrijvingslasten dan begroot. 6.500 
 Zoals reeds aangegeven bij personeelskosten heeft voortschrijdend inzicht 

geleid tot een herschikking van kosten die onder de Algemene Organisatie 
worden verantwoord. Zo zijn ICT gerelateerde kosten nu op basis van aantal pc’s 
en/of aantal medewerkers verdeeld over alle kostenplaatsen. 

-45.500 

(20) Aangezien er projectopbrengsten zijn die niet zijn begroot, zijn er ook 
projectkosten die niet zijn begroot. 

- 38.500 

(24) Vooruitlopend op toestemming van de gemeente Noordoostpolder is de 
eindafrekening van de schadeloosstelling van de brand grotendeels gedoteerd 
aan een bestemmingsfonds ter egalisering van de afschrijvingslasten in de 
komende jaren van de gedane investeringen rondom het herstellen van de 
brandschade. 

- 14.500 

Overig  17.000 
TOTAAL  48.500 

In € Ref
REKENING 

2020
BEGROTING 

2020
VERSCHIL  *

REKENING 
2019

Subsidies (7) 1.074.433 1.137.297 -63.000 1.065.194

Projectopbrengsten (8) 49.545 50 49.500 4.609

Inkomsten gebruikers (9) 190.966 203.295 -12.500 195.723

Opbrengsten dienstverlening (10) 64.563 62.058 2.500 67.433

Diverse baten (11) 14.741 0 14.500 154.397

Diverse baten voorgaande jaren (12) 0 0 0 2.847

Som der baten 1.394.248 1.402.700 -9.000 1.490.203

Bestuurs- en organisatiekosten (13) 8.882 8.862 0 10.744

Huisvestingskosten (14) 202.780 171.724 31.000 177.160

Personeelskosten (15) 465.927 625.155 -159.000 523.543

Administratiekosten (16) 14.250 19.525 -5.500 15.594

Automatiseringskosten (17) 62.437 25.747 36.500 57.814

Collectie- en mediakosten (18) 206.093 202.292 4.000 200.059

Specifieke kosten (19) 23.955 24.200 0 16.603

Overige projectkosten (20) 38.405 0 38.500 4.040

Overige kosten (21) 103 400 -500 739

Overige kosten voorgaande jaren (22) 91 0 0 3.399

Bijdrage algemene organisatiekosten 331.983 328.880 3.000 320.916

Som der lasten 1.354.906 1.406.785 -52.000 1.330.611

Resultaat 39.342 -4.085 43.000 159.592

0 0 0 0

0 0 0 0

Resultaatbestemming

Mutaties bestemmingsreserves (BR) (23) 3 1.000 -1.000 1.154

Mutaties bestemmingsfondsen (BF) (24) -9.526 -5.096 -4.500 145.574

Mutatie algemene egalisatiereserve 48.865 11 48.500 12.864

39.342 -4.085 43.000 159.592

* Verschil tussen de rekening 2020 en de begroting 2020, afgerond op € 500.
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BIJLAGE 5 – STAAT VAN BATEN EN LASTEN – URK 

 

 

 

 

 

 

ANALYSE VAN HET RESULTAAT VAN VESTIGING URK 

 

De staat van baten en lasten na mutaties bestemmingsreserves en bestemmingsfondsen sluit met een positief 

resultaat van € 12.500. Het meegenomen resultaat in de begroting was € 0.  De afwijking ten opzichte van de 

begroting is € 12.000 positief. 

 

Afwijkingen (afgerond op € 500) ten opzichte van de begroting zijn met name:  

Ref Omschrijving Bedrag in € 
(7) Een deel van de subsidie is verbonden aan de huur (huurcompensatie) welke de 

gemeente Urk doorberekend. Op het moment dat de begroting wordt opgesteld 
zijn de huurkosten nog niet bekend. Het verschil tussen de begroting en de 
werkelijke subsidie is het verschil tussen de werkelijke huur en de 
huurcomponenten in de subsidie. 

5.500 

(9) - Lagere inkomsten uit contributies - € 2.500 
- Lagere inkomsten telaatgeld - € 200 
- Hogere overige inkomsten gebruikers - € 200 

- 2.500 

(15) Er is 0,1 fte minder ingezet dan begroot waardoor de salariskosten (inclusief 
werkgeverslasten) ook lager zijn dan begroot. 

5.000 

 Aan deskundigheidsbevordering is minder uitgegeven dan begroot. 3.500 
 Lagere reiskosten dan begroot vanwege thuiswerken door COVID-19. 2.500 
 Per februari 2020 is de Verzuim WGA Compleet gewijzigd in een 

verzuimverzekering. Het WGA gedeelte is weer onderdeel geworden van de 
sociale lasten en de kosten voor de ARBO dienst zijn niet meer apart, maar 
worden meegenomen in de verzuimverzekering. 

2.500 

 Voortschrijdend inzicht leidt tot een herschikking van kosten die onder de 
Algemene Organisatie worden verantwoord. Zo werden sommige kosten van 
vakspecialisten voor een deel nog toegerekend aan vestigingen. De kosten van 
vakspecialisten beperken zich nu tot organisatie brede taken en projecten en 
vallen volledig onder de kostenplaats Algemene Organisatie. 

6.000 

(17) Zoals reeds aangegeven bij personeelskosten heeft voortschrijdend inzicht 
geleid tot een herschikking van kosten die onder de Algemene Organisatie 
worden verantwoord. Zo zijn ICT gerelateerde kosten nu op basis van aantal pc’s 
en/of aantal medewerkers verdeeld over alle kostenplaatsen. 

- 13.500 

(18) Aanschaf media is hoger dan begroot. - 8.000 
 Tegenover de extra aanschaf media staan lagere kosten leenrechtvergoeding 

(€ 1.500) en lagere aanschafkosten tijdschriften en dagbladen (€ 2.000). 
3.500 

(19) Het budget voor specifieke kosten wordt voornamelijk gebruikt voor het 
organiseren van activiteiten. Deze kosten zijn lager dan begroot. In de afgelopen 
jaren is gebleken dat de werkelijke specifieke kosten vaak een stuk lager zijn dan 
begroot, echter dit jaar speelt COVID-19 hier ook een rol in. 

4.000 

Overig  3.500 
TOTAAL  12.000 

 
 

 

 

 
 

In € Ref
REKENING 

2020
BEGROTING 

2020
VERSCHIL  *

REKENING 
2019

Subsidies (7) 458.188 452.841 5.500 440.499

Projectopbrengsten (8) 0 0 0 965

Inkomsten gebruikers (9) 83.164 85.642 -2.500 83.518

Opbrengsten dienstverlening (10) 2.378 500 2.000 6.040

Diverse baten (11) 200 0 0 12

Diverse baten voorgaande jaren (12) 7 0 0 34

Som der baten 543.937 538.983 5.000 531.068

Bestuurs- en organisatiekosten (13) 2.589 3.610 -1.000 2.112

Huisvestingskosten (14) 118.877 120.335 -1.500 113.516

Personeelskosten (15) 175.165 194.722 -19.500 182.181

Administratiekosten (16) 4.488 6.580 -2.000 4.424

Automatiseringskosten (17) 19.935 6.687 13.000 19.839

Collectie- en mediakosten (18) 58.087 53.702 4.500 56.434

Specifieke kosten (19) 2.882 7.000 -4.000 3.160

Overige projectkosten (20) 0 0 0 964

Overige kosten (21) 277 500 0 0

Overige kosten voorgaande jaren (22) 1.557 0 1.500 632

Bijdrage algemene organisatiekosten 147.638 145.848 2.000 142.316

Som der lasten 531.495 538.984 -7.000 525.578

Resultaat 12.442 -1 12.000 5.490

0 0 0 0

0 0 0 0

Resultaatbestemming

Mutaties bestemmingsreserves (BR) (23) 0 0 0 0

Mutaties bestemmingsfondsen (BF) (24) 0 0 0 0

Mutatie algemene egalisatiereserve 12.442 -1 12.000 5.490

12.442 -1 12.000 5.490

* Verschil tussen de rekening 2020 en de begroting 2020, afgerond op € 500.
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BIJLAGE 6 – STAAT VAN BATEN EN LASTEN – ZEEWOLDE  

 

 
 
 

 

 

ANALYSE VAN HET RESULTAAT VAN VESTIGING ZEEWOLDE 

 

De staat van baten en lasten na mutaties bestemmingsreserves en bestemmingsfondsen sluit met een positief 

resultaat van € 19.000. Het meegenomen resultaat in de begroting was € 17.500 negatief. De afwijking ten 

opzichte van de begroting is € 36.500 positief (€ 500 afrondingsverschil met het bedrag in kolom Verschil). 

 

Afwijkingen (afgerond op € 500) ten opzichte van de begroting zijn met name:  

Ref Omschrijving Bedrag in € 
(9) - Lagere inkomsten uit contributies - € 2.000 

- Lagere inkomsten telaatgeld - € 2.000 
- Lagere overige inkomsten gebruikers - € 500 

- 4.500 

(15) Er is 0,4 fte minder ingezet dan begroot waardoor de salariskosten (inclusief 
werkgeverslasten) ook lager zijn dan begroot. 

20.000 

 Voor een medewerker wordt een loonkostenvoordeel ontvangen. 6.500 
 Vanwege COVID-19 zijn er minder uitzendkrachten ingezet dan begroot. 4.500 
 Per februari 2020 is de Verzuim WGA Compleet gewijzigd in een 

verzuimverzekering. Het WGA gedeelte is weer onderdeel geworden van de 
sociale lasten en de kosten voor de ARBO dienst zijn niet meer apart, maar 
worden meegenomen in de verzuimverzekering. 

4.000 

 Aan deskundigheidsbevordering is minder uitgegeven dan begroot. 3.500 
(17) Voortschrijdend inzicht heeft geleid tot een herschikking van kosten die onder de 

Algemene Organisatie worden verantwoord. Zo zijn ICT gerelateerde kosten nu 
op basis van aantal pc’s en/of aantal medewerkers verdeeld over alle 
kostenplaatsen. 

- 12.500 

(18) De hoogte van de leenrechtvergoedingen wordt bepaald door het aantal 
uitleningen van vorig jaar. Deze is gedaald ten opzichte van het jaar daarvoor. In 
de begroting wordt rekening gehouden met het bedrag van de 
leenrechtvergoedingen die het jaar daarvoor betaald zijn. 

4.000 

Overig  10.500 
TOTAAL  36.000 

  

In € Ref
REKENING 

2020
BEGROTING 

2020
VERSCHIL  *

REKENING 
2019

Subsidies (7) 567.371 565.698 1.500 557.887

Projectopbrengsten (8) 0 0 0 0

Inkomsten gebruikers (9) 79.049 83.539 -4.500 80.554

Opbrengsten dienstverlening (10) 8.527 8.635 0 12.865

Diverse baten (11) 564 0 500 599

Diverse baten voorgaande jaren (12) 531 0 500 1.514

Som der baten 656.042 657.872 -2.000 653.419

Bestuurs- en organisatiekosten (13) 3.501 3.048 500 2.120

Huisvestingskosten (14) 169.552 170.623 -1.000 173.357

Personeelskosten (15) 217.735 259.460 -41.500 219.749

Administratiekosten (16) 5.826 8.180 -2.500 5.561

Automatiseringskosten (17) 21.418 9.294 12.000 21.300

Collectie- en mediakosten (18) 63.434 69.167 -5.500 74.128

Specifieke kosten (19) 3.386 5.500 -2.000 3.504

Overige projectkosten (20) 0 0 0 0

Overige kosten (21) 0 0 0 0

Overige kosten voorgaande jaren (22) 0 0 0 21

Bijdrage algemene organisatiekosten 159.024 156.609 2.500 152.817

Som der lasten 643.876 681.881 -37.500 652.557

Resultaat 12.166 -24.009 35.500 862

0 0 0 0

0 0 0 0

Resultaatbestemming

Mutaties bestemmingsreserves (BR) (23) 0 0 0 0

Mutaties bestemmingsfondsen (BF) (24) -6.791 -6.472 -500 -6.791 

Mutatie algemene egalisatiereserve 18.957 -17.537 36.000 7.653

12.166 -24.009 35.500 862

* Verschil tussen de rekening 2020 en de begroting 2020, afgerond op € 500.
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BIJLAGE 7 – SPECIFICATIE EIGEN VERMOGEN PER VESTIGING  

 

 

BIJLAGE 8 – SPECIFICATIE BESTEMMINGSRESERVES  

 

 

 

TOELICHTING BESTEMMINGSRESERVES 

 

Algemeen – Vervanging bij ziekte
 

 

In 2013 is een bestemmingsreserve ingesteld voor de opvang van de kosten van langdurig zieken tijdens de 

eerste twee jaar. Deze langdurig zieken hebben functies welke moeilijk te vervangen zijn. 

 

Lelystad – Inrichting
 

 

Eind 2003 is een bestemmingsreserve gevormd ten behoeve van de vervanging van inventaris en inrichting. 

Eind 2009 is een nazorgtraject van start gegaan met betrekking tot de nieuwbouw in Lelystad. Dit traject wordt 

betaald met gelden uit deze bestemmingsreserve. Daarnaast wordt deze bestemmingsreserve vanaf 2015 ook 

gebruikt als egalisatiereserve voor donaties welke ontvangen zijn ter bekostiging van diverse investeringen. 

 

Dronten – VVV
 

 

De vaststelling van de ontvangen subsidie voor de VVV in Dronten in 2011 heeft plaatsgevonden in 2012. In de 

subsidieregels van de gemeente Dronten is opgenomen dat een ontvanger van structurele subsidie een 

algemene reserve van 10% van de omzet mag opbouwen. 

 

  

In € Algemeen Lelystad Dronten
Noordoost 

polder

Stand per 1 januari 2020
- Algemene egalisatiereserve 318.000 32.655 158.226 97.872

- Bestemmingsreserves 30.482 17.347 1.272 10.088

- Bestemmingsfondsen 0 14.056 382.447 299.615

348.482 64.058 541.945 407.575

Mutaties

- Mutaties bestemmingsreserves 0 -6.367 0 3

- Mutaties bestemmingsfondsen 0 0 -7.532 -9.526

- Resultaat 25.209 87.744 39.352 48.865

- Overige mutaties 0 0 0 0

25.209 81.377 31.820 39.342

Stand per 31 december 2020
- Algemene egalisatiereserve 343.209 120.399 197.578 146.737

- Bestemmingsreserves 30.482 10.980 1.272 10.091

- Bestemmingsfondsen 0 14.056 374.915 290.089

373.691 145.435 573.765 446.917

Urk Zeewolde TOTAAL

Stand per 1 januari 2020
- Algemene egalisatiereserve 5.555 118.462 730.774

- Bestemmingsreserves 9.139 0 68.328

- Bestemmingsfondsen 0 76.059 772.177

14.694 194.521 1.571.279

Mutaties

- Mutaties bestemmingsreserves 0 0 -6.364

- Mutaties bestemmingsfondsen 0 -6.791 -23.849

- Resultaat 12.442 18.957 232.569

- Overige mutaties 0 0 0

12.442 12.166 202.356

Stand per 31 december 2020

- Algemene egalisatiereserve 17.997 137.419 963.343

- Bestemmingsreserves 9.139 0 61.964

- Bestemmingsfondsen 0 69.268 748.328

27.136 206.687 1.773.635

Vestiging Omschrijving
Stand per

01-01-2020
Dotaties

Onttrek-
kingen

Stand per
31-12-2020

Algemeen Vervanging bij 30.482 0 0 30.482

ziekte

Lelystad Inrichting 17.347 0 -6.367 10.980

Dronten VVV 1.272 0 0 1.272

Noordoostpolder Scholing 1.843 0 0 1.843

Afgeschreven media 8.245 3 0 8.248

Urk Scholing 2.373 0 0 2.373

Inrichting 6.766 0 0 6.766

TOTAAL 68.328 3 -6.367 61.964
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Noordoostpolder – Scholing
 

 

In 2010 is een bestemmingsreserve scholing ingesteld om te kunnen voorzien in de toekomstige ontwikkeling 

van de medewerkers. Van medewerkers wordt onder andere gevraagd dat zij nieuwe competenties 

ontwikkelen. In het kader van de bezuinigingen is een nieuw serviceconcept ontwikkeld, het retailconcept. In 

2013 hebben de medewerkers hiervoor trainingen gevolgd. 

 

Noordoostpolder – Afgeschreven media
 

 

De gemeente Noordoostpolder heeft toestemming gegeven de opbrengst van de verkoop van afgeschreven 

media te bestemmen voor eenmalige activiteiten zonder dat dit op de gemeentelijke bijdrage in mindering wordt 

gebracht. 

 

Urk – Scholing
 

 

Reserve ten behoeve van toekomstige lasten inzake scholing. 

 

Urk – Inrichting
 

 

Deze reserve is eind 2007 gevormd ter dekking van de inventaris- en inrichtingskosten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

BIJLAGE 9 – SPECIFICATIE BESTEMMINGSFONDSEN  

 

 
TOELICHTING BESTEMMINGSFONDSEN 

 

Lelystad – Algemene projecten
 

 

Het voormalige project Digitaal Trapveld Clickpunt Wold is eind 2003 beëindigd. Het overschot uit dit project zal 

worden ingezet op nieuwe projecten die de sociale infrastructuur in de wijken versterken. 

 

Dronten – Inrichting Dronten
 

 

Vanaf 2011 ontving FMB jaarlijks een bedrag van ruim € 100.000 van de gemeente Dronten voor 

afschrijvingslasten van inventaris en automatisering in de bibliotheek in De Meerpaal te Dronten. Het bedrag 

dat jaarlijks niet werd gebruikt voor afschrijvingslasten werd gedoteerd aan dit bestemmingsfonds. In 2015 is er 

een nieuw vervangingsplan opgesteld. Naar aanleiding van dit plan heeft de Gemeente Dronten de 

basissubsidie vanaf 2016 verlaagd met € 26.800 en is de vervanging van de inventaris en automatisering 

integraal onderdeel van de basissubsidie. 

 

Dronten – Inrichting Biddinghuizen
 

 

In 2012 is er een bedrag van € 12.500 ontvangen van de gemeente Dronten voor afschrijvingslasten van 

inventaris en automatisering in de bibliotheek in Biddinghuizen. Dit bedrag is vanaf 2013 verhoogd naar 

Vestiging Omschrijving
Stand per

01-01-2020
Dotaties

Onttrek-
kingen

Stand per
31-12-2020

Lelystad Algemene projecten 14.056 0 0 14.056

Dronten Inrichting Dronten 364.579 0 0 364.579

Inrichting

Biddinghuizen 4.870 0 -4.870 0

Frictiekosten

bezuinigingen 12.998 0 -2.662 10.336

Noordoostpolder Inrichting 96.824 0 -5.096 91.728

Zonnepanelen 50.073 0 -2.048 48.025

Brandschade 152.718 14.522 -16.904 150.336

Zeewolde Inrichting 76.059 0 -6.791 69.268

TOTAAL 772.177 14.522 -38.371 748.328
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€ 15.000 en wordt jaarlijks uitbetaald. Het restant van dit bestemmingsfonds valt jaarlijks vrij, gelijk aan de 

afschrijvingslasten minus de jaarlijkse investeringssubsidie. In 2020 is het laatste bedrag vrijgevallen uit het 

bestemmingsfonds. De vervanging van de inventaris en automatisering is nu integraal onderdeel van de 

basissubsidie. 

 
Dronten – Frictiekosten Bezuinigingen

 

 

In 2012 heeft de gemeente Dronten een eenmalige subsidie ter beschikking gesteld voor het opvangen van 

frictiekosten in verband met alle bezuinigingen. Met behulp van dit fonds zijn de volgende zaken betaald: 

Jaar Omschrijving Bedrag (in €) 

2013 Start herinrichting Dronten 18.000 

 Herinrichting Swifterbant 7.500 

 Aanschaf extra media Biddinghuizen 2.000 

 Aanschaf extra media Swifterbant 2.000 

2014 Uitgestelde verlaging huur Meerpaal 15.500 

 Advieskosten invoering winkelformule* 24.000 

 Cursuskosten invoering winkelformule 3.500 

 Herinrichting Swifterbant* 2.000 

 Herinrichting Biddinghuizen* 500 

TOTAAL  75.000 

 Deze bedragen zijn reeds uitgegeven, maar hier wordt jaarlijks op afgeschreven. 

De onttrekkingen aan dit bestemmingsfonds in 2020 hebben te maken met de hierboven genoemde 

afschrijvingslasten (€ 2.500). 

 

Noordoostpolder – Inrichting
 

 

De gemeente Noordoostpolder heeft van 2010 tot en met 2012 bedragen geoormerkt van in totaal € 148.720 

voor het bestemmingsfonds Inrichting. In 2013 zijn er extra kosten gemaakt in verband met de verbouwing van 

de bibliotheek in Emmeloord en de introductie van de winkelformule. Een gedeelte van deze kosten is betaald 

uit het bestemmingsfonds Inrichting. Het restant van dit fonds wordt ingezet als afschrijvingsreserve en zal 

jaarlijks vrijvallen over een periode van 25 jaar gelijk aan de afschrijvingstermijn van de verbouwingskosten aan 

het gebouw in 2013. 

 

Noordoostpolder – Zonnepanelen
 

 

De gemeente Noordoostpolder heeft FMB toestemming gegeven het batig saldo van de jaarrekening 2015, 

zijnde € 54.681, aan te wenden voor de aanschaf van zonnepanelen. Begin december 2017 zijn de 

zonnepanelen in werking gesteld. Jaarlijks valt er een bedrag vrij, gelijk aan de afschrijvingstermijn van de 

zonnepanelen. 

 

Noordoostpolder – Brandschade
 

 

In de zomer van 2019 is er brandschade ontstaan aan de bibliotheek in Emmeloord. De totale opknapkosten 

hiervan liggen rond de € 178.000. De definitieve schadeafhandeling door de verzekeraar heeft ondertussen 

plaatsgevonden. Eind 2019 is er rekening gehouden met een vergoeding van de gemaakte kosten van zo’n 

95%. In 2020 is het resterende gedeelte door de verzekeraar overgemaakt. Op het grootste gedeelte van de 

gemaakte kosten moet worden afgeschreven. De gemeente Noordoostpolder is verzocht een bedrag van 

€ 14.522 te mogen bestemmen in het fonds Brandschade waar vervolgens jaarlijks een bedrag uit vrijvalt gelijk 

aan de afschrijvingstermijn van de gemaakte opknapkosten. Vooruitlopend op het besluit van de gemeente is 

het bedrag alvast gedoteerd aan het bestemmingsfonds Brandschade. 

 

Zeewolde – Inrichting
 

 

De gemeente Zeewolde heeft in de afgelopen jaren jaarlijks een subsidie ter beschikking gesteld ten behoeve 

van een reserveringsbedrag voor vervanging van de inventaris van de bibliotheek in Zeewolde. Samen met de 

gemeente Zeewolde heeft FlevoMeer Bibliotheek op 1 oktober 2015 de zogenaamde Kaders realisatie 

basisbibliotheek ondertekend. In deze kaders is onder meer vastgelegd dat de subsidie voor vervanging van de 

inventaris vanaf 1 januari 2017 niet meer beschikbaar gesteld wordt door de gemeente Zeewolde. Het 

bestemmingsfonds is gebruikt voor: 

Jaar Omschrijving Bestemming Onttrekking 

2016 Investeringen in het pand, inventaris en 

automatisering* 

78.500 25.688 

 Het opvangen van de extra huurlasten 65.500 65.500 

 Eenmalige verhuis- en advieskosten e.d. 52.500 52.500 

2017 Investeringen in het pand* 20.500 5.216 

 Eenmalige advieskosten 6.000 6.000 

2018 Raamisolatie eetcafé* 1.700 528 

TOTAAL  224.700 155.432 

STAND PER 31-12-2020  69.268 

 Dit bedrag is reeds uitgegeven, maar hier wordt jaarlijks op afgeschreven.  
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BIJLAGE 10 – SPECIFICATIE PROJECTEN  

 

 

 

TOELICHTING PROJECTEN 

 

Dronten – VVV
 

 

Voor het uitvoeren van VVV-activiteiten ontvangt FlevoMeer Bibliotheek een aanvullende subsidie van de 

gemeente Dronten. Met ingang van 2021 stopt deze aanvullende subsidie 

 

Huis voor Taal – Lelystad
 

 

Stichting Welzijn Lelystad heeft van de gemeente Lelystad een subsidie ontvangen voor het bieden van 

laagdrempelige onderwijsmogelijkheden (het bijbrengen van de Nederlandse taal en het aanleren van digitale 

vaardigheden) voor volwassenen zonder inburgeringsplicht die woonachtig zijn in de gemeente Lelystad. 

Voorwaarde is dat Huis voor Taal, in lijn met de wet, educatie biedt ‘die gericht is op bevordering van de 

zelfredzaamheid van volwassenen’. Dit project voert Stichting Welzijn Lelystad uit samen met FlevoMeer 

Bibliotheek. 

 

Huis voor Taal – Dronten
 

 

Van de gemeente Dronten is subsidie ontvangen voor het project Huis voor Taal in de gemeente Dronten. Het 

Huis voor Taal is een laagdrempelige ontmoetingsruimte, informatieplaats, werkplek, cursusruimte voor de 

inwoners van de gemeente, taalvrijwilligers, docenten en andere belangstellenden. Met Huis voor Taal wordt 

actief en zichtbaar een bijdrage geleverd om laaggeletterdheid te bestrijden en laaggeletterden te bereiken en 

de kans te bieden zich te ontwikkelen en te laten participeren. Huis voor Taal is een samenwerkingsproject van 

FlevoMeer Bibliotheek en De Meerpaal. 

 
Huis voor Taal – Noordoostpolder

 

 

Van de gemeente Noordoostpolder is subsidie ontvangen in het kader van Volwasseneducatie voor het project 

Huis voor Taal in de gemeente Noordoostpolder. Het Huis voor Taal is een laagdrempelige ontmoetingsruimte, 

informatieplaats, werkplek, cursusruimte voor de inwoners van de gemeente, taalvrijwilligers, docenten en 

andere belangstellenden. Met Huis voor Taal wordt actief en zichtbaar een bijdrage geleverd om 

laaggeletterdheid te bestrijden en laaggeletterden te bereiken en de kans te bieden zich te ontwikkelen en te 

laten participeren. Daarnaast is in 2019 een Taalmakelaar aangesteld die de verbinding zal leggen tussen alle 

taalaanbieders in de Noordoostpolder en die zal sturen op een integrale taalaanpak. Huis voor Taal is een 

samenwerkingsproject van FlevoMeer Bibliotheek, Stichting Carrefour en ROC Friese Poort. 

  

Projectnaam
Stand per

01-01-2020
Afrekening t/m 

2019
Baten
2020

Lasten
2020

Stand per
31-12-2020

VVV - Dronten 948 0 15.000 14.793 1.155

Huis voor Taal - Lelystad 0 0 77.000 77.000 0

Huis voor Taal - Dronten 3 0 40.385 40.387 1

Huis voor Taal - Noordoostpolder 18.162 0 84.000 101.319 843

Huis voor Taal - Urk 0 0 5.973 5.973 0

Huis voor Taal - Zeewolde 0 0 21.211 19.283 1.928

Taal geeft Vleugels 9.356 0 0 0 9.356

Lelykracht 0 0 11.943 11.943 0

Armoedebeleid - Dronten 748 0 8.000 8.748 0

KB - Samenwerking Belastingdienst 0 0 4.160 4.160 0

Meedoen op Urk -12.469 0 29.546 17.077 0

Boekenpret - Noordoostpolder 643 0 16.016 15.004 1.655

Boekenpret - Urk 145 0 13.487 13.216 416

Boekenbas - Urk 101 0 37.080 33.626 3.555

Zomerschool - Dronten 0 0 1.500 1.500 0

Digisterker Op Maat 2.586 0 0 2.586 0

Buitenfilms in de Noordoostpolder -2.500 0 2.500 0 0

Meedoen in de bibliotheek - Lelystad 19.000 0 0 0 19.000

Pro-actief-durven-doen en ervaren 300.007 0 0 189.189 110.818

KB - Digitale Inclusie 6.277 0 10.462 0 16.739

Taal voor Thuis - Urk 0 0 6.700 627 6.073

Voorleesexpress - Noordoostpolder 0 0 25.000 23.862 1.138

Digitaal in de dorpen - Noordoostpolder 0 0 12.000 11.588 412

Zomerprogramma kids - Noordoostpolder 0 0 13.000 12.392 608

Innovatie Flevoland 0 0 82.513 82.513 0

Circulaire economie 0 0 0 540 -540

Gedichtendag - Noordoostpolder 0 0 1.623 1.623 0

MDT 0 0 3.635 3.635 0

Huis voor Taal Zeewolde - EHBO 0 0 6.777 5.670 1.107

Terugdringen Laaggeletterdheid Lelystad 0 0 54.196 10.638 43.558

KB - donorregistratie 0 0 1.000 0 1.000

VSB Leesoffensief 0 0 33.000 0 33.000

Social Learning Platform 0 0 0 1.950 -1.950

Totaal 343.007 0 617.707 710.842 249.872
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Huis voor Taal – Urk
 

 

Caritas Urk heeft van de gemeente Urk een subsidie ontvangen uit de regeling “non formele educatie 2020” 

voor het project Huis voor Taal in de gemeente Urk. Huis voor Taal draagt bij aan een groter bereik van de 

doelgroep van laaggeletterde Nederlanders en voorziet hen van de mogelijkheid hun taalniveau te verbeteren. 

Met behulp van laagdrempelige bijeenkomsten worden laaggeletterden en anderstaligen benaderd voor wie de 

stap naar formeel onderwijs te groot is. Uiteindelijk moet de toeleiding naar formeel onderwijs hierdoor 

verbeteren. De inzet van vrijwilligers die getraind worden in de begeleiding van deelnemers is daarbij belangrijk, 

ook gezien het beleid van de gemeente Urk. Caritas Urk voert het project uit samen met FlevoMeer Bibliotheek. 

 

Huis voor Taal – Zeewolde
 

 

Van de gemeente Apeldoorn is subsidie ontvangen uit de regeling “non formele educatie 2020” voor het project 

Huis voor Taal in de gemeente Zeewolde. Het Huis voor Taal is een laagdrempelige ontmoetingsruimte, 

informatieplaats, werkplek, cursusruimte voor de inwoners van de gemeente, taalvrijwilligers, docenten en 

andere belangstellenden. Met Huis voor Taal wordt actief en zichtbaar een bijdrage geleverd om 

laaggeletterdheid te bestrijden en laaggeletterden te bereiken en de kans te bieden zich te ontwikkelen en te 

laten participeren. 

 
Taal geeft Vleugels

 

 

Begin 2014 is van de gemeente Lelystad een subsidie ontvangen voor het project Taal geeft Vleugels. Taal 

geeft Vleugels richt zich bij de ouders van VVE kinderen op het bevorderen van (arbeids)participatie 

(vrijwilligerswerk) en re-integratie, ouderbetrokkenheid en opvoeding. Maar in al deze activiteiten is 

taalverwerving het eerste doel. Taal geeft Vleugels is een gezamenlijk project van Stichting Welzijn Lelystad en 

FlevoMeer Bibliotheek. 

De verantwoording van Taal geeft Vleugels vond eind mei 2015 plaats. In juni 2015 heeft FlevoMeer 

Bibliotheek de subsidievaststelling ontvangen van de gemeente Lelystad. In de verantwoording is een schatting 

van de accountantskosten meegenomen. In werkelijkheid waren deze kosten lager dan geschat. Dit is 

gecorrigeerd in de jaarrekening 2015. 

 
Lelykracht

 

 

Stichting Lelykracht is gestopt in 2020. Bij FlevoMeer Bibliotheek is tijdelijk een medewerker in dienst geweest 

voor de afhandeling van de stichting. De personeelskosten en accountantskosten zijn nog betaald aan 

FlevoMeer Bibliotheek vanuit de stichting. 

Armoedebeleid – Dronten
 

 

Van de gemeente Dronten is subsidie ontvangen voor een project binnen het project Huis voor Taal in de 

gemeenten Dronten. Het project betreft de preventie van armoede bij allochtone inwoners, EU migranten en 

laagtaalvaardige statushouders en inwoners van Dronten. Het doel van de preventie is te voorkomen dat 

inwoners in schulden komen. Huis voor Taal heeft een groot bereik aan (allochtone) deelnemers die potentiële 

kandidaten zijn waar preventie voor ingezet kan worden. De aandachtspunten in 2020 waren onder andere: 

 Het Formulierenhuis 

 Statushouders 

 Samenwerking MDF, Vluchtelingenwerk, Mantelzorg, Huis voor Taal en Gemeente Dronten 

 
Samenwerking Belastingdienst

 

 

De Koninklijke Bibliotheek heeft een subsidie toegekend met betrekking tot de Samenwerking met de 

Belastingdienst. Sinds 2017 zijn er in drie vestigingen van FMB spreekuren voor het stellen van vragen over 

belastingen en toeslagen. Dit gebeurd bijvoorbeeld in samenwerking met Maatschappelijke Dienstverlening 

Flevoland. Het streven is om uiteindelijk in 2022 in totaal 25 spreekuren te hebben in de vestigingen Lelystad, 

Dronten, Biddinghuizen, Swifterbant en Zeewolde met een mogelijke uitbreiding in de Noordoostpolder en Urk. 

De volgende verplichtingen zijn verbonden aan deze subsidie: 

 Het aanbod in het kader van de dienstverlening voor de Belastingdienst wordt ingevoerd in de Database 

G!DS in verband met een goede doorverwijzing naar lokale partners. 

 FMB draagt er zorg voor dat de computers, het internetnetwerk en de printfaciliteiten die ten behoeve van 

de spreekuren ter beschikking worden gesteld voldoen aan de privacy- en veiligheidseisen zoals 

neergelegd in “Eisen Internetplekken voor digitaal zaken doen met de Belastingdienst bij de bibliotheken”. 

 FMB geeft bekendheid aan het aanwezige aanbod onder de inwoners in het werkgebied van FMB met 

behulp van voorlichtings- en promotiemateriaal. 

 FMB vult jaarlijks de Belastingdienstmodule van de BOP-enquête van de KB in. 

 

Meedoen op Urk
 

 

Op Urk wordt voor de gemeente Urk een project uitgevoerd met de naam Meedoen op Urk waarbij vrouwen 

met een migratieachtergrond die in de gemeente Urk wonen twintig keer bij elkaar komen in een traject van 26 

weken. In de bijeenkomsten wordt gewerkt aan bewustwording en opbouw van zelfvertrouwen waarna aan het 

eind van het traject alle deelnemers tenminste deelnemen aan georganiseerde activiteiten en/of 
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vrijwilligerswerk. Het ultieme doel van het traject is deelname aan betaald werk. Het project loopt van het najaar 

tot in het voorjaar en wordt vaak vervolgd met een vervolgtraject van 6 weken. 

 

Boekenpret – Noordoostpolder
 

 

Dit project betreft ontvangen subsidies van de Gemeente Noordoostpolder voor de uitvoering van het 

projectplan Boekenpret in het kader van het onderwijs achterstandbeleid van de gemeente Noordoostpolder. 

Boekenpret heeft als doel ondersteuning te bieden van de (vroege) leesvaardigheid van de jeugd in de 

Noordoostpolder en vindt plaats op alle peuterspeelzalen in de Noordoostpolder. 

 

Boekenpret – Urk
 

 

Boekenpret op Urk is een project in het kader van de voor- en vroegschoolse educatie (vve).  Het doel van de 

subsidie is het centraal en efficiënt ondersteunen van instellingen die diverse activiteiten uitvoeren binnen het 

taal stimuleringsprogramma boekenpret. Boekenpret is een methode om jonge kinderen en hun ouders te laten 

ontdekken dat je veel plezier kunt beleven aan voorlezen. De bedoeling is de taalontwikkeling te stimuleren, 

waardoor de aansluiting bij het leesonderwijs vergemakkelijkt wordt en de kinderen de gelegenheid krijgen zich 

uiteindelijk te ontwikkelen tot goede lezers. Dit programma past binnen het rijks- en gemeentelijke beleid voor 

bestrijding van onderwijsachterstanden. 

 

Boekenbas – Urk
 

 

Dit project is reeds gestart in 2000 en is gericht op gezinnen waar een eerste kind geboren is. Het doel van dit 

project is ouder en kind vanaf het begin vertrouwd te maken met voorlezen. Het project wordt als zeer 

succesvol gezien. 

 

Zomerschool – Dronten
 

 

Begin 2020 is een aanvraag toegekend door de Gemeente Dronten voor het organiseren van een 

Zomeracademie 2020 voor kinderen van statushouders in de gemeente Dronten. Het doel van de activiteit is 

vooral het bevorderen en behouden van de taalvaardigheid van de kinderen van statushouders. Het project is 

uitgevoerd in 2020. 
 

 
 
 
 
 

Digisterker Op Maat
 

 

Stichting Digisterker heeft van de provincie Flevoland een subsidie ontvangen voor het opleiden van minimaal 

vijf vrijwilligers en vijf bibliotheekmedewerkers die werken met het Digisterker-programma tot coach. Verder 

dient gerealiseerd te worden het organiseren en waar nodig herschrijven van de cursus Digisterker zodat deze 

aansluit bij laaggeletterde leerders en bij de principes  van DOEN?!. Als laatste wordt er een pilot getest bij het 

Huis voor Taal op twee locaties van FlevoMeer Bibliotheek Dronten waarmee twee groepen van acht tot tien 

mensen worden bereikt. Stichting Digisterker voert dit project uit samen met FlevoMeer Bibliotheek. 

 

Buitenfilms in de NOP
 

 

Van het Prins Bernhard Cultuurfonds Flevoland is een subsidie ontvangen voor het project Buitenfilms in de 

Noordoostpolder. In samenwerking met Filmhuis Emmeloord worden buitenfilms vertoond op karakteristieke 

plekken in de Noordoostpolder. De eerste film is in 2019 vertoond op de draf- en renbaan in Emmeloord. De 

subsidie is verantwoord in 2020 en vervolgens uitbetaald. 

 

Meedoen in de bibliotheek – Lelystad
 

 

Stichting Welzijn Lelystad heeft van de provincie Flevoland een subsidie ontvangen voor het inzetten van de 

door Huis voor Taal ontwikkelde training over coachend leren en gelijkwaardig contact met laaggeletterden / 

anderstaligen voor 6 of 7 medewerkers van de bibliotheek. Daarnaast het afstemmen van vraag en aanbod bij 

de programmering van de bibliotheek in Lelystad op de leden van Huis voor Taal en hun leerbehoeftes door het 

inrichten van een ‘Inbrengkring’ van deelnemers van Huis voor Taal en bibliotheekmedewerkers. Stichting 

Welzijn Lelystad voert dit project uit samen met FlevoMeer Bibliotheek. 

 
Pro-actief-doen-durven en ervaren

 

 

Van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is een subsidie ontvangen voor het project 

Proactief-durven-doen en ervaren. Het project is gericht op de bevordering van de participatie in de 

samenleving van onderdanen van een niet-westers derde land en hun naaste verwanten en valt onder de 

subsidieregeling AMIF. De projectperiode is 2 september 2019 tot en met 31 december 2021. Het project is een 

samenwerking met Stichting Welzijn Lelystad en het bedrijf InterConnect.  
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Digitale Inclusie
 

 

Van de Koninklijke Bibliotheek is een subsidie ontvangen voor digitale inclusie, ondersteuning voor kwetsbare 

burgers in de periode 2019-2021. Vanuit het programma Digitale Inclusie worden kwetsbare burgers op twee 

manieren ondersteunt, namelijk door het aanbieden van cursussen Klik&Tik en DigiSterker, Digicafé’s en 

Financiële Spreekuren en door het inrichten van het Informatiepunt Digitale Overheid (IDO) voor mensen die 

(blijvend) hulp nodig hebben. 

 

Taal voor Thuis – Urk
 

 

Aandacht voor het creëren van een talige thuisomgeving en het creëren van een kwalitatief hoogwaardig 

(taal)aanbod in de schoolomgeving is belangrijk. Gemeente Urk heeft Huis voor Taal gevraagd een gericht plan 

van aanpak te schrijven voor kinderen en hun ouders waarbij hun taalvaardigheid en hun ontwikkelingskansen 

toenemen en ouderbetrokkenheid een ‘vanzelfsprekendheid’ wordt. 

 

VoorleesExpress - Noordoostpolder
 

 

De VoorleesExpress zorgt ervoor dat kinderen met een taalachterstand extra aandacht krijgen. Een half jaar 

lang komt er een vrijwilliger bij een gezin thuis om voor te lezen en taalspelletjes te doen. De VoorleesExpress 

sluit aan op andere landelijke leesbevorderingsprogramma’s en wordt gesubsidieerd door de gemeente 

Noordoostpolder. 

 

Digitaal in de dorpen - Noordoostpolder
 

 

Klik&Tik (digitale basisvaardigheden) en Digisterker (werken met mijn overheid) worden wekelijks gegeven in 

de bibliotheek in Emmeloord. Met dit gesubsidieerde project door de gemeente Noordoostpolder kan 

FlevoMeer Bibliotheek deze cursussen ook gaan geven in andere dorpen in de Noordoostpolder. 

 

Zomerprogramma kids – Noordoostpolder
 

 

De gemeente Noordoostpolder heeft subsidie verleend voor een zomerprogramma van sport, (digi)taal en 

cultuur wat FlevoMeer Bibliotheek organiseert voor kinderen (7-12 jaar) die niet met vakantie kunnen. 

 

 

 

 

Innovatie Flevoland
 

 

Denieuwebibliotheek heeft van de provincie Flevoland een meerjarige subsidie ontvangen voor het 

innovatieprogramma van de bibliotheken in Flevoland. Dit project voert denieuwebibliotheek uit samen met 

FlevoMeer Bibliotheek. 

 

Circulaire economie
 

 

De provincie Flevoland heeft in een innovatie B project een subsidie toegekend aan Natuur en milieufederatie 

Flevoland. Samen met hen zal FlevoMeer Bibliotheek bijeenkomsten circulaire economie organiseren in de 

bibliotheken. De activiteiten dragen bij aan de vorming en ondersteuning van lokale communities rond 

duurzaamheid. 

 

Gedichtendag – Noordoostpolder
 

 

Voor het project ‘Poëzielunch en gedichtenwedstrijd’ is subsidie ontvangen van de gemeente Noordoostpolder. 

Dit project is uitgevoerd samen met Boekhandel Marsman, ROC Friese Poort, Cultuurbedrijf Noordoostpolder, 

Oranjevereniging Emmeloord en de samenwerkende partners binnen het 4 mei Comité. 

 

Lelystad – MDT
 

 

Stichting Welzijn Lelystad heeft van ZonMw een subsidie ontvangen voor de uitvoering van de proeftuin 

Maatschappelijke diensttijd met de naam “Challenge UP”. Het project heeft als doel om jongeren te bewegen 

tot actief burgerschap en hen bewust te maken welke rol zij hierin kunnen spelen. Dit project voert Stichting 

Welzijn Lelystad uit samen met FlevoMeer Bibliotheek, De Kubus en Sportbedrijf Lelystad. 

 

Huis voor Taal Zeewolde – EHBO
 

 

Van de gemeente Apeldoorn is een éénmalige subsidie ontvangen in het kader van non-formele lokale 

projecten volwasseneneducatie. Het project gaat over EHBO thuis voor laagopgeleide en laagtaalvaardige 

inwoners van Zeewolde. 
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Terugdringen Laaggeletterdheid – Lelystad
 

 

De gemeente Lelystad heeft subsidie verleend voor het project Terugdringen Laaggeletterdheid wat FlevoMeer 

Bibliotheek samen met Huis voor Taal Lelystad en ROC van Flevoland uitvoert. Het project is gericht op het 

bereiken van de NT1 doelgroep. Daarvoor wordt een promotieteam opgezet, het startgesprek wordt vernieuwd, 

er komt een keuzemenukaart voor deelnemers en een Routekaart voor bedrijven. 

 

KB - donorregistratie
 

 

Ter ondersteuning van de donorregistratie is subsidie ontvangen van de Koninklijke Bibliotheek. Met de 

subsidie kunnen kosten betaald worden die gemaakt worden om burgers te kunnen informeren over en te 

ondersteunen bij donorregistraties als bedoeld in de Wet op de orgaandonatie. 

 

VSB Leesoffensief
 

 

Van het VSB fonds is een subsidie ontvangen voor het Bredebieb Leesoffensief. Dit is een project waarvoor 

door FlevoMeer Bibliotheek subsidie is aangevraagd, maar waaraan meerdere bibliotheken deelnemen. Het 

doel van het project is een community-driven schaalbaar ontwerp van een Leesoffensief programmering voor 

iedere deelnemende bibliotheek. 

 

Social Learning Platform
 

 

Samen met nog vijf andere bibliotheken neemt FlevoMeer Bibliotheek deel aan het project Social Learning 

Platform. Dit project wordt mede gefinancierd door Stichting Pica. In het project wordt onderzoek gedaan naar 

de functionele en technische eisen van een platform dat aansluit bij de behoeften van de gebruikers en waarbij 

de virtuele en fysieke wereld natuurlijk in elkaar overlopen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

BIJLAGE 11 – PROJECTVERANTWOORDINGEN  

 

 

Subsidiënt
Gemeente 
Dronten

Gemeente 
Lelystad

Gemeente 
Dronten

Gemeente 
NOP

Gemeente Urk

Projectnaam VVV Huis voor Taal Huis voor Taal Huis voor Taal Huis voor Taal

In €

Nog te besteden per
1 januari 2020

948 0 3 18.162 0

Correcties 0 0 0 0 0

Afrekening subsidie t/m 2019 0 0 0 0 0

Saldo nog te besteden per
1 januari 2020

948 0 3 18.162 0

Subsidies en bijdragen

Subsidies 15.000 75.000 40.000 84.000 5.973

Eigen bijdrage (of inkomsten) 0 2.000 385 0 0

Overige opbrengsten 0 0 0 0 0

Som der baten 15.000 77.000 40.385 84.000 5.973

Bestedingen

Organisatiekosten 0 0 0 0 0

Huisvestingskosten 180 0 0 0 0

Personeelskosten 8.320 75.000 31.200 94.997 5.973

Kosten vrijwilligers 0 0 2.721 4.406 0

Inhuur derden 0 0 0 0 0

Projectbegeleiding 0 0 0 0 0

Administratiekosten 0 0 0 0 0

Automatiseringskosten 58 1.197 0 0 0

Kosten media 0 603 3.396 666 0

Specifieke kosten 0 0 1.488 0 0

Overheadkosten 0 0 0 0 0

Overige kosten 6.235 200 1.582 1.250 0

Som der lasten 14.793 77.000 40.387 101.319 5.973

Saldo 2020 207 0 -2 -17.319 0

Nog te besteden per
31 december 2020

1.155 0 1 843 0

Zie bijlage 10 specificatie projecten voor een projectomschrijving.



25 mei 2021 
Jaarrekening 2020 

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Pagina 44 van 48 
 

  

Subsidiënt
Gemeente 
Apeldoorn

Gemeente 
Lelystad

Fonds voor 
Cultuur-
participatie

Gemeente 
Dronten

Koninklijke 
Bibliotheek

Projectnaam
Huis voor Taal 
Zeewolde

Taal geeft 
vleugels*

Lelykracht Armoedebeleid
Samenwerking 
Belasting-
dienst

In €

Nog te besteden per
1 januari 2020

0 9.356 0 748 0

Correcties 0 0 0 0 0

Afrekening subsidie t/m 2019 0 0 0 0 0

Saldo nog te besteden per
1 januari 2020

0 9.356 0 748 0

Subsidies en bijdragen

Subsidies 20.331 0 10.318 8.000 4.160

Eigen bijdrage (of inkomsten) 880 0 1.625 0 0

Overige opbrengsten 0 0 0 0 0

Som der baten 21.211 0 11.943 8.000 4.160

Bestedingen

Organisatiekosten 0 0 1.625 0 0

Huisvestingskosten 0 0 0 0 0

Personeelskosten 14.674 0 10.318 8.360 4.160

Kosten vrijwilligers 2.899 0 0 300 0

Inhuur derden 0 0 0 0 0

Projectbegeleiding 0 0 0 0 0

Administratiekosten 0 0 0 0 0

Automatiseringskosten 0 0 0 0 0

Kosten media 501 0 0 0 0

Specifieke kosten 1.209 0 0 59 0

Overheadkosten 0 0 0 0 0

Overige kosten 0 0 0 29 0

Som der lasten 19.283 0 11.943 8.748 4.160

Saldo 2020 1.928 0 0 -748 0

Nog te besteden per
31 december 2020

1.928 9.356 0 0 0

* Voor het project Taal geeft Vleugels vond op grond van de gestelde subsidievoorw aarden accountantscontrole
* plaats. De afzonderlijke controleverklaring is afgegeven in 2015 over 2014.

Zie bijlage 10 specificatie projecten voor een projectomschrijving.

Subsidiënt Gemeente Urk
Gemeente 
NOP

Gemeente Urk Gemeente Urk
Gemeente 
Dronten

Projectnaam
Meedoen op 
Urk

Boekenpret Boekenpret Boekenbas Zomerschool

In €

Nog te besteden per
1 januari 2020

-12.469 643 145 101 0

Correcties 0 0 0 0 0

Afrekening subsidie t/m 2019 0 0 0 0 0

Saldo nog te besteden per
1 januari 2020

-12.469 643 145 101 0

Subsidies en bijdragen

Subsidies 29.546 15.563 13.487 37.080 1.500

Eigen bijdrage (of inkomsten) 0 453 0 0 0

Overige opbrengsten 0 0 0 0 0

Som der baten 29.546 16.016 13.487 37.080 1.500

Bestedingen

Organisatiekosten 111 0 0 0 0

Huisvestingskosten 0 0 0 0 0

Personeelskosten 3.380 3.058 6.890 13.780 0

Kosten vrijwilligers 500 0 0 7.197 0

Inhuur derden 12.016 0 0 0 1.500

Projectbegeleiding 0 0 0 0 0

Administratiekosten 0 0 0 0 0

Automatiseringskosten 0 0 0 0 0

Kosten media 187 9.595 1.634 11.999 0

Specifieke kosten 0 2.351 4.692 650 0

Overheadkosten 883 0 0 0 0

Overige kosten 0 0 0 0 0

Som der lasten 17.077 15.004 13.216 33.626 1.500

Saldo 2020 12.469 1.012 271 3.454 0

Nog te besteden per
31 december 2020

0 1.655 416 3.555 0

Zie bijlage 10 specificatie projecten voor een projectomschrijving.
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Subsidiënt
Provincie 
Flevoland

Prins Bernhard 
Cultuurfonds

Provincie 
Flevoland

Ministerie van 
SZ & W

Koninklijke 
Bibliotheek

Projectnaam
Digisterker op 
Maat

Buitenfilms in 
de NOP

Meedoen in de 
bibliotheek - 
Lelystad

Pro-actief-doen-
durven en 
ervaren

Digitale 
inclusie

In €

Nog te besteden per
1 januari 2020

2.586 -2.500 19.000 300.007 6.277

Correcties 0 0 0 0 0

Afrekening subsidie t/m 2019 0 0 0 0 0

Saldo nog te besteden per
1 januari 2020

2.586 -2.500 19.000 300.007 6.277

Subsidies en bijdragen

Subsidies 0 2.500 0 0 10.462

Eigen bijdrage (of inkomsten) 0 0 0 0 0

Overige opbrengsten 0 0 0 0 0

Som der baten 0 2.500 0 0 10.462

Bestedingen

Organisatiekosten 0 0 0 4.175 0

Huisvestingskosten 0 0 0 0 0

Personeelskosten 2.586 0 0 168.902 0

Kosten vrijwilligers 0 0 0 430 0

Inhuur derden 0 0 0 10.475 0

Projectbegeleiding 0 0 0 0 0

Administratiekosten 0 0 0 0 0

Automatiseringskosten 0 0 0 0 0

Kosten media 0 0 0 1.906 0

Specifieke kosten 0 0 0 1.776 0

Overheadkosten 0 0 0 0 0

Overige kosten 0 0 0 1.525 0

Som der lasten 2.586 0 0 189.189 0

Saldo 2020 -2.586 2.500 0 -189.189 10.462

Nog te besteden per
31 december 2020

0 0 19.000 110.818 16.739

Zie bijlage 10 specificatie projecten voor een projectomschrijving.

Subsidiënt Gemeente Urk
Gemeente 
NOP

Gemeente 
NOP

Gemeente 
NOP

Provincie 
Flevoland

Projectnaam Taal voor Thuis
Voorlees-
express

Digitaal in de 
dorpen

Zomer-
programma 
kids

Innovatie

In €

Nog te besteden per
1 januari 2020

0 0 0 0 0

Correcties 0 0 0 0 0

Afrekening subsidie t/m 2019 0 0 0 0 0

Saldo nog te besteden per
1 januari 2020

0 0 0 0 0

Subsidies en bijdragen

Subsidies 6.700 25.000 12.000 13.000 82.513

Eigen bijdrage (of inkomsten) 0 0 0 0 0

Overige opbrengsten 0 0 0 0 0

Som der baten 6.700 25.000 12.000 13.000 82.513

Bestedingen

Organisatiekosten 0 56 0 0 0

Huisvestingskosten 0 0 0 0 0

Personeelskosten 624 100 10.925 0 82.513

Kosten vrijwilligers 0 95 0 0 0

Inhuur derden 0 21.457 0 8.525 0

Projectbegeleiding 0 0 0 0 0

Administratiekosten 3 0 0 0 0

Automatiseringskosten 0 0 512 0 0

Kosten media 0 1.305 0 0 0

Specifieke kosten 0 849 151 3.867 0

Overheadkosten 0 0 0 0 0

Overige kosten 0 0 0 0 0

Som der lasten 627 23.862 11.588 12.392 82.513

Saldo 2020 6.073 1.138 412 608 0

Nog te besteden per
31 december 2020

6.073 1.138 412 608 0

Zie bijlage 10 specificatie projecten voor een projectomschrijving.
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Subsidiënt
Provincie 
Flevoland

Gemeente 
NOP

Gemeente 
Lelystad

Gemeente 
Apeldoorn

Gemeente 
Lelystad

Projectnaam
Circulaire 
economie

Gedichtendag MDT
Huis voor Taal 
Zeewolde - 
EHBO

Terugdringen 
laaggeletterd-
heid

In €

Nog te besteden per
1 januari 2020

0 0 0 0 0

Correcties 0 0 0 0 0

Afrekening subsidie t/m 2019 0 0 0 0 0

Saldo nog te besteden per
1 januari 2020

0 0 0 0 0

Subsidies en bijdragen

Subsidies 0 1.623 3.635 6.777 54.196

Eigen bijdrage (of inkomsten) 0 0 0 0 0

Overige opbrengsten 0 0 0 0 0

Som der baten 0 1.623 3.635 6.777 54.196

Bestedingen

Organisatiekosten 0 0 0 16 0

Huisvestingskosten 0 0 0 0 0

Personeelskosten 0 35 3.635 5.054 4.698

Kosten vrijwilligers 0 0 0 0 0

Inhuur derden 540 0 0 0 5.940

Projectbegeleiding 0 0 0 0 0

Administratiekosten 0 0 0 0 0

Automatiseringskosten 0 0 0 0 0

Kosten media 0 0 0 0 0

Specifieke kosten 0 1.588 0 600 0

Overheadkosten 0 0 0 0 0

Overige kosten 0 0 0 0 0

Som der lasten 540 1.623 3.635 5.670 10.638

Saldo 2020 -540 0 0 1.107 43.558

Nog te besteden per
31 december 2020

-540 0 0 1.107 43.558

Zie bijlage 10 specificatie projecten voor een projectomschrijving.

Subsidiënt
Koninklijke 
Bibliotheek

VSB fonds Stichting Pica

Projectnaam
Donor-
registratie

Leesoffensief
Social 
Learning 
Platform

In €

Nog te besteden per
1 januari 2020

0 0 0

Correcties 0 0 0

Afrekening subsidie t/m 2019 0 0 0

Saldo nog te besteden per
1 januari 2020

0 0 0

Subsidies en bijdragen

Subsidies 1.000 33.000 0

Eigen bijdrage (of inkomsten) 0 0 0

Overige opbrengsten 0 0 0

Som der baten 1.000 33.000 0

Bestedingen

Organisatiekosten 0 0 0

Huisvestingskosten 0 0 0

Personeelskosten 0 0 1.950

Kosten vrijwilligers 0 0 0

Inhuur derden 0 0 0

Projectbegeleiding 0 0 0

Administratiekosten 0 0 0

Automatiseringskosten 0 0 0

Kosten media 0 0 0

Specifieke kosten 0 0 0

Overheadkosten 0 0 0

Overige kosten 0 0 0

Som der lasten 0 0 1.950

Saldo 2020 1.000 33.000 -1.950

Nog te besteden per
31 december 2020

1.000 33.000 -1.950

Zie bijlage 10 specificatie projecten voor een projectomschrijving.
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BIJLAGE 12 – WNT-verantwoording 2020  

 

Op 1 januari 2013 is de Wet normering topinkomens (WNT) in werking getreden. De WNT is van toepassing op 

FlevoMeer Bibliotheek. Het voor FlevoMeer Bibliotheek toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2020 

€ 201.000, het algemeen bezoldigingsmaximum. 

 

1. Bezoldiging topfunctionarissen 

1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder 

dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling. 

Bedragen x € 1 Jaar 2020 Jaar 2019 

Betreft De heer J. Gommer De heer J. Gommer 

Functiegegevens Directeur – Bestuurder Directeur – Bestuurder 

Aanvang en einde functievervulling in 2019 01/01 – 31/12 01/01 – 31/12 

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) 1,0 1,0 

Dienstbetrekking Ja Ja 

Bezoldiging   

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 116.890 114.638 

Beloningen betaalbaar op termijn 0 0 

Subtotaal 116.890 114.638 

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 201.000 194.000 

-/- Onverschuldigd betaald en 

     nog niet terugontvangen bedrag 
0 0 

Totale bezoldiging 116.890 114.638 

   

Reden waarom de overschrijding al dan niet is 

toegestaan 
N.v.t. N.v.t. 

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde 

betaling 
N.v.t. N.v.t. 

 
 

 

 

 

 

1d. Topfunctionarissen met een bezoldiging van € 1.700 of minder. 

Naam topfunctionaris Functie Aanvang en einde 

functievervulling in 2020 

Mevrouw R.N. Heegsma Voorzitter Raad van Toezicht 01/01 – 30/06 

De heer Th. Grootjen Lid Raad van Toezicht 

Voorzitter Raad van Toezicht 

01/01 – 30/09 

01/10 – 31/12 

De heer J.R. Bügel Vicevoorzitter Raad van Toezicht 01/01 – 31/12 

Mevrouw M. Romkes Lid Raad van Toezicht 01/01 – 31/12 

Mevrouw F. el Hamdaoui Lid Raad van Toezicht 01/01 – 31/12 

De heer E.F. Plate Lid Raad van Toezicht 01/01 – 31/12 

De heer J.P. de Craen Lid Raad van Toezicht 01/01 – 31/12 
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BIJLAGE 13 – BEGROTING 2021  

 

In €
BEGROTING 

2021
BEGROTING 

2020
VERSCHIL  *

REKENING 
2020

Subsidies 6.146.921 6.067.429 79.500 6.006.698

Projectopbrengsten 642.988 562.885 80.000 710.334

Inkomsten gebruikers 748.724 769.833 -21.000 718.916

Opbrengsten dienstverlening 486.977 474.681 12.500 459.305

Diverse baten 0 0 0 17.108

Diverse baten voorgaande jaren 0 0 0 8.485

Som der baten 8.025.610 7.874.828 151.000 7.920.846

Bestuurs- en organisatiekosten 135.043 140.823 -6.000 149.804

Huisvestingskosten 2.235.153 2.246.053 -11.000 2.237.682

Personeelskosten 4.211.386 4.136.359 75.000 3.825.626

Administratiekosten 136.964 145.391 -8.500 115.312

Automatiseringskosten 383.591 331.856 51.500 322.640

Collectie- en mediakosten 711.822 729.237 -17.500 728.031

Specifieke kosten 142.124 131.903 10.000 69.457

Overige projectkosten 105.238 89.049 16.000 265.163

Overige kosten 2.350 2.900 -500 3.126

Overige kosten voorgaande jaren 0 0 0 1.648

0 0 0 0

Som der lasten 8.063.671 7.953.571 109.000 7.718.489

Resultaat -38.061 -78.743 42.000 202.357

0 0 0 0

0 0 0 0

Resultaatbestemming

Mutaties bestemmingsreserves (BR) -5.367 -6.792 1.500 -6.364 

Mutaties bestemmingsfondsen (BF) -33.218 -14.427 -19.000 -23.849 

Mutatie algemene egalisatiereserve 524 -57.524 59.500 232.570

-38.061 -78.743 42.000 202.357

* Verschil tussen de begroting 2021 en de begroting 2020, afgerond op € 500.



 

 

 
 
 


