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Fusie Bibliotheek Bollenstreek en Volksuniversiteit K&O Oegstgeest

lnleiding
ln de gemeentebegroting 2079 is een passende bijdrage ten behoeve van de Cultuurfabriek
opgenomen mits het gaat om duurzame samenwerkíng met een breed bereik voor inwoners en het
kader voor de toekenníng duidelijk is.
Op ó november jl. heeft uw raad de motie 'Cultuurfabriek' aangenomen, waarin u ons verzoekt geen
def initief besluit te nemen over het toekennen van financiële middelen voor een Cultuurfabriek
alvorens u in de gelegenheid bent gesteld om de plannen te bespreken. Met deze raadsmededeling
wordt uitvoering gegeven aan deze motie.

Terugblik
Ter uitvoering van de moties 'Sociaal Risico en Oprechte steun voor maatschappelijke organisaties'
is in 2016 de subsidieregeling'Oegstgeest Sociaal Op weg' vastgesteld. Het doel van de regeling was
om de overdracht van maatschappelijke voorzieningen naar de samenleving éénmalig te faciliteren
opdat organisaties (meer) op eigen kracht kunnen voortbestaan.
De aanvraag van de Volksuniversiteit K&O Oegstgeest, BplusC Leiden en de Bibliotheek
Bollenstreek om een Cultuurfabriek te realiseren was te ambitieus en voldeed niet aan de eisen
(€ ó70.000 en ontbreken meerjarenbegroting). Het resterende budget van € 200.00O is
gereserveerd voor de Cultuurfabriek.
ln het voorjaar van 2018 hebben de 3 organisaties besloten niet verder te gaan met uitwerking van
dit plan, de chemie bij de tripartite samenwerking ontbrak.
Fusie en verzoek frictiekosten
ln juli 2018 heeft K&O aangegeven dat het bestuur vanwege exploitatietekorten heeft besloten om
de activiteiten ingaande 7 juli 2OI9 hetzij door een andere organisatie voort te zetten, dan wel te

beëindigen. Kort daarop hebben K&O en de Bibliotheek Bollenstreek een intentieverklaring
getekend met het oog op een fusie per I-7-2OI9.
De voorbereiding van de fusie is in een vergevorderd stadium. Met een extern adviseur is een plan
en meerjarenbegroting opgesteld. Op 11 oktober jl. is dit plan met een verzoek voor een eenmalige
bijdrage ten behoeve van de fríctiekosten ingediend. Beide partijen kunnen zelf de frictíekosten niet
dragen.
De gevraagde financiële bijdrage van € ó0.000 is bedoeld ter dekking van eenmalige frictiekosten en
beperkte maatregelen voor geluidsisolatie van 2 lesruimtes. Voor het uitvoeren muzieklessen is

samenwerking met Bergen Muziek Oegstgeest gezocht.
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Ons voornemen en definitieve besluitvorming

Wij zijn van oordeel dat met de fusie:
de Bibliotheek meer mogelijkheden krijgt om invulling te geven aan haar bredere
maatschappelijke opdracht (5 wettelijke functies, aansluiting op het sociaal domein)
de voortzetting van de activiteiten van de Volksuniversiteit wordt veiliggesteld, vernieuwd
en uitgebreid naar een bredere doelgroep

Volksuniversiteit Oegstgeest binnen het door de
gemeente gestelde financiële kader worden uitgevoerd (sluitende exploitatie per 2079,
geen jaarlijkse subsidie voor het volksuniversiteit-aanbod)
de activiteiten van de Bibliotheek

I

De aanvraag voldoet aan de oorspronkelijke criteria van Oegstgeest Sociaal Op Weg: het vergroten
van de eigen kracht, duurzame samenwerking, een innovatieve aanpak en een breed bereik voor

Oegstgeester inwoners.
De gevraagde bijdrage is proportioneel en past binnen het beschikbare budget voor de

Cultuurfabriek.
Wij zijn voornemens om de gevraagde eenmalige bijdrage van ten behoeve van de frictiekosten voor
de fusie van de Bibliotheek Bollenstreek en Volksuniversiteit K&O van € ó0.000,- te verlenen.
Wij nemen een definitief besluit, gehoord hebbende uw raad tijdens de oordeelsvormende
raadsbijeenkomst van ó december 2018 en eventueel de besluitvormende raadsbijeenkomst van 20
december 2018.
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Brief d.d. 11-10-2018 Frictiekosten fusie businessplan Bíbliotheek I Volksuniversiteit
Oegstgeest
Fusieplan en meerjarenraming De Bibliotheek I Volksuniversiteit Oegstgeest 2Ot9-2027
lntentieverklaring fusie St. K&O Oegstgeest en St. Bibliotheek Bollenstreek
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