SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN HET COLLEGE
Nb: vragen en antwoorden worden verzonden aan College, MT en alle raadsleden.
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INDIENING
Steller vragen: Michel Radix
Datum: 1 december 2013
Onderwerp:subsidie onderzoek bibliotheek
Wijze van beantwoording:
0 mondeling
X schriftelijk
uiterlijke beantwoording: voor commissie samenleving 10 december
VRAAG:
In C-stuk Plan van Aanpak uitwerking scenario 3 staat vermeld dat voor dit plan een subsidie
toegekend is voor € 194.400. In hoeverre heeft de wethouder financiële kaders meegeven
aan het onderzoeksbureau, zodat we niet het risico lopen dat de subsidie verdampt voor een
scenario dat uiteindelijk niet haalbaar en betaalbaar is (met het oog op verwachte
toekomstige bezuinigingen) ?
Zou het subsidiebedrag dan mogelijk niet beter ingezet kunnen worden voor andere
doeleinden?
ANTWOORD:
Het subsidie is door de provincie Noord-Holland toegekend voor het project “De Verbeelding”.
In dit project wordt onderzocht of één lokale accommodatie kan worden ingericht/gerealiseerd
waar burgers terecht kunnen voor een integraal aanbod aan voorzieningen en activiteiten op
het vlak van zorg, welzijn en cultuur.
Aanvrager van het subsidie is de gemeente Zandvoort, namens de regio Zuid-Kennemerland.
Het voorstel is gericht op Zandvoort en Heemstede, met uitrolmogelijkheden voor de regio. In
het kader van de Heemsteedse discussie over de bibliotheek en het door college en (de
meerderheid van de) commissie onderschreven scenario 3, komt dit subsidie uitstekend van
pas.
Uiteraard wordt zorgvuldig omgegaan met de besteding van het subsidie; het blijft
gemeenschapsgeld. Binnen het project De Verbeelding is voor zowel Zandvoort als
Heemstede offerte gevraagd aan een aantal bedrijven en uiteindelijk apart opdracht gegeven
voor het houden van verkenningsgesprekken met externe partners. In Heemstede is
Twynstra Gudde aan de slag. Deze opdracht kost € 10.000 excl btw. Met dit voor deze
werkzaamheden zeer acceptabele bedrag zat Twynstra Gudde ruim onder de andere
offertes. Afronding van de opdracht vindt plaats in januari a.s., bij de bespreking in de
commissie Samenleving van de tussenrapportage.
Het subsidiebedrag is toegekend voor drie fases: de verkenningsgesprekken die nu lopen,
het opstellen van een business case, begroting en beheerplan, en voor een
implementatieplan. Zowel voor Zandvoort als voor Heemstede komt er dus nog twee keer een
moment waarop uitdrukkelijk bepaald gaat worden wat precies de vervolgopdracht is en aan
wie die verstrekt gaat worden.
Besteding van het subsidie dient uiteraard plaats te vinden binnen de kaders waarvoor het is
toegekend. Er is geen vrijheid om het op een andere manier te besteden.
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