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Subsidie aan Bibliotheek Velsen

Besluit

1. Aan de Bibliotheek Velsen een eenmalige subsidie te verlenen van
€ 237.875, bestaande uit:
a. € 168.355 voor het resterende deel van 2018 ten behoeve van het
voortzetten van de activiteiten op het gebied van cultuureducatie.
b. € 52.020 voor het resterende deel van 2018 ten behoeve van de cultuurcoaches.
c. € 17.500 voor het resterende deel van 2018 ten behoeve van Cultuur-educatie met Kwaliteit.
2. Aan de Bibliotheek Velsen toestemming te verlenen voor het oprichten
van Stichting KunstForm.
3. In te stemmen met de statutenwijziging van de Stichting Bibliotheek
Velsen.
4. Tot maximaal eind 2019 een toezichthouder aan te stellen, die in de
overgangsfase waarin de activiteiten moeten worden geïmplementeerd
bij Bibliotheek Velsen, het college tijdig informeert over de (verwachte)
resultaten van de ontwikkelingen en de mogelijke (financiële) risico’s
die worden gelopen.

Publiekssamenvatting

Het Kunstencentrum Velsen (KCV) verkeerde recentelijk in acute financiële
problemen. Het college heeft het KCV daarom enkele weken tijd gegund
om een herstelplan op te stellen. De raad heeft op 12 juli 2018 op basis
van dit herstelplan besloten om geen extra financiële bijdrages aan het
KCV te verstrekken.
Op 13 juli 2018 heeft de bewindvoerder van het KCV het faillissement aangevraagd. Van rechtswege is een curator aangesteld die heeft onderzocht
of een doorstart met een andere partij kon worden gemaakt. De curator
heeft uit het aanbod van diverse gegadigden een keuze gemaakt voor de
Bibliotheek Velsen.
De Bibliotheek Velsen heeft op 3 augustus 2018 een subsidieaanvraag ingediend om de activiteiten uit te kunnen voeren voor het resterende deel
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van 2018. Het college heeft besloten een subsidie van € 237.875 toe te
kennen. Daarnaast heeft de bibliotheek een incidentele subsidie van €
195.000 aangevraagd. Een besluit hierover wordt op korte termijn voorgelegd aan de gemeenteraad.
De bibliotheek heeft het college verzocht om in te stemmen met de oprichting van stichting KunstForm en met een wijziging in de statuten van de bibliotheek ten behoeve van de uitvoering van de activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd. Het college is verheugd dat de activiteiten op het
gebied van cultuureducatie op korte termijn kunnen worden voortgezet. Het
college heeft vertrouwen in de richting waarin de Bibliotheek Velsen de activiteiten vorm wil geven.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------
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