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inleiding

de Bibliotheek  
en de samenleving
Mensen helpen het beste uit zichzelf te halen, 
daar staan wij als Bibliotheek voor. Wij stimuleren 
iedereen van jong tot oud om te lezen, te leren en 
zich op allerlei manieren te ontwikkelen. Wat ons 
betreft mag er niemand buiten de boot vallen. 
Daarom helpen wij mensen actief deel te nemen 
aan de samenleving. Door een goede positie op 
de arbeidsmarkt, een beter begrip van de wereld 
en een gevoel van verbondenheid met de eigen 
omgeving. Zo draagt de Bibliotheek niet alleen 
bij aan het persoonlijk welzijn van mensen, maar 
ook aan de kwaliteit van de Goudse samenleving.

Die samenleving stelt wel voortdurend nieuwe 
eisen aan burgers. Dat begint met zelfredzaam-
heid, met leren lezen en schrijven, met digitale 
vaardigheden en mediawijsheid. Het zit in ons 
DNA om mensen daarin zo goed mogelijk te 
ondersteunen. Wij zetten daar een breed scala 
aan programma’s, diensten en producten voor  
in en blijven dat ook in de toekomst doen.

Maar we laten het daar niet bij. Als burger word 
je geacht betrokken te zijn bij je leefomgeving en 
je medemens. Je moet over probleemoplossend 
vermogen beschikken, mondig zijn en je eigen 
mening vormen. Daar hoort een hele reeks nieu-
we vaardigheden bij, zoals informatie op waarde 
kunnen schatten, creativiteit ontwikkelen, samen 
kunnen werken met anderen, ook online. Vaar-
digheden die in deze 21ste eeuw essentieel zijn 
en die wij dus ook willen ondersteunen. Door 
voor iedereen een plek te zijn voor persoonlijke 
ontwikkeling; een omgeving waar mensen kennis 
en informatie brengen en halen, delen en creëren. 

  Wij willen Gouda en omstreken  
slimmer, socialer en creatiever  
maken, zodat iedereen goed 
toegerust is voor de eisen die onze 
hedendaagse samenleving stelt.
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vervolg | inleiding

De Chocoladefabriek  
als innovatieve omgeving
Om aan kennisontwikkeling in de lokale  
gemeenschap te werken, zetten wij alles in wat 
we hebben. Onze collectie, onze programmering, 
onze medewerkers en onze bezoekers. Wat zeker 
bijdraagt aan ons succes is dat wij onlosmakelijk 
onderdeel zijn van een netwerk.  
Dan bedoelen we niet alleen het netwerk van 
bibliotheekvoorzieningen maar ook dat van de 
Chocoladefabriek.

 

  Op deze creatieve en uitnodigende 
plek ontstaan contacten met  
andere mensen, ander gedachte-
goed, nieuwe kennis en nieuwe 
ideeën. Daarmee is het voor ons de 
ideale omgeving om te experimen-
teren en te innoveren, samen met 
onze partners en bezoekers. 
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vervolg | inleiding

Een nieuw hoofdstuk
We beginnen aan een nieuw en spannend hoofd-
stuk in ons avontuur. Een nieuwe periode van drie 
jaar waarin we de Bibliotheek nog dichterbij de 
mensen willen brengen. We zetten alles op alles 
om van de Stadbibliotheek in de Chocolade-
fabriek de fijnste plek van Gouda en omstreken te 
maken. Een plek waar mensen naartoe komen om 
te leren, te lezen, hun stads- en streekgenoten te 
ontmoeten, kennis te delen én kennis te maken.

Maar we beperken ons niet tot de Chocolade-
fabriek. Wij zijn er voor de hele Goudse samen-
leving en willen het bibliotheekwerk dus ook 
dichterbij de mensen in de wijken brengen. 
Hoe kunnen we de uitleenpunten en kinder-
bibliotheken laten groeien en bloeien? 
Aan welke andere vormen van bibliotheekwerk 
is behoefte in de wijken? Om daar antwoord op 
te krijgen, gaan we in gesprek met burgers en 
instellingen in Gouda over mogelijke nieuwe 
samenwerkingsvormen. 

  Dankzij toenemende  
betrokkenheid van onze omgeving 
voortdurend blijven vernieuwen 
en daarmee toekomstbestendig 
worden. Dat zien wij als onze  
voornaamste opdracht voor de 
komende drie jaar.
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Onze missie 
   Wij dagen mensen uit het beste uit zichzelf te halen door  

te lezen en te blijven leren, gedurende het hele leven.  
Dat doen we door kennisdeling en kenniscreatie te stimuleren.  
 Samen met onze partners en met inzet van onze mensen, ons  
enthousiasme en onze collectie. Altijd in dialoog met de stad.
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Onze waarden
Gedeelde waarden die leidend zijn bij alles wat we doen:

   Wij delen kennis en collectie met de stad. Wij stellen onze eigen kennis 
en collectie ter beschikking aan de inwoners van Gouda en omstreken. 
Maar de kennis van de inwoners zelf is voor ons net zo belangrijk.  
Daarom staat alles wat we doen in het teken van delen en uitwisselen. 

  Wij leren door te doen. Een lerende houding en de bereidheid te  
experimenteren staan hoog in ons vaandel. Wij schuwen het  
experiment niet, kijken kritisch naar resultaten en naar  
onze eigen rol daarin. 
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Onze doelstellingen  
voor de periode 2015-2017
 1.  ‘Kom Kennis Maken’ waarmaken door middel van  

onderzoeken en ontdekken hoe het ‘Kom Kennis Maken’  
concept de komende drie jaar tot volle wasdom kan komen. 

 2.   Jeugdbibliotheekwerk op krachtige en innovatieve  
wijze vormgeven, met het doel meer kinderen te  
bereiken en hun betrokkenheid bij de Bibliotheek  
te vergroten.

  3.   Verbinding met de stad, de regio en haar inwoners  
versterken door nieuwe allianties aan te gaan. 

    Om dit te bereiken, ontwikkelen we ons tot een  
ondernemende organisatie met een organisatiestructuur en 
werkprocessen die naadloos aansluiten bij het  
creatieve en innovatieve karakter van de Bibliotheek. 
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Kom Kennis Maken  
waarmaken
‘Kom Kennis Maken’ is onze boodschap aan de 
mensen in Gouda. Wij nodigen mensen uit tot 
denken, leren en kennisverwerving. Alles wat  
wij samen met onze partners in de Chocolade- 
fabriek te bieden hebben draagt daaraan bij.

De komende drie jaar dragen we die boodschap 
nog krachtiger uit door in te zetten op een 
aansprekende en betekenisvolle programmering. 
Activering van het gebruik van Jeugdwerkplaats, 
Mediawerkplaats en Drukkerwerkplaats is  
daarbij van cruciaal belang. Hier vindt tenslotte 
het echte maakwerk plaats. 

Streven is dat een toenemend aantal mensen  
in Gouda en omstreken de Chocoladefabriek  
ervaart als een creatieve en gastvrije omgeving 
die uitnodigt tot maken en meedoen. Ook voor 
wie dat niet vanzelfsprekend is. Denk aan mensen 
die moeite hebben met lezen en schrijven. 

Ons streven moet tot uiting komen in een  
stijging van de deelname aan activiteiten en  
programma’s en aan een toenemend gebruik  
van de werkplaatsen. 

  Bibliotheek en Chocoladefabriek 
staan bekend om hun integrale 
aanpak en innovatieve concept  
en vervullen daarmee een  
voorbeeldfunctie. De ambitie is  
om die positie de komende tijd  
nog verder te versterken.  
Wij hopen op deze manier steeds 
meer belangstelling te krijgen uit 
zowel het binnen- als buitenland. 
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vervolg | Kom Kennis Maken waarmaken

Wat gaan we doen?
  We komen tot een aansprekende integrale 

programmering die veel mensen trekt en die 
recht doet aan het karakter en de kwaliteiten 
van de verschillende partners. Dit betekent dat 
er jaarlijks tenminste 4 programma’s worden 
georganiseerd rond een gezamenlijk gekozen 
thema. De mogelijkheden van de verschillende 
werkplaatsen in de Chocoladefabriek worden 
daarbij optimaal benut. 

  We ontwikkelen samen met regionale en  
lokale partners en gemeenten een aanpak en 
een programma om laaggeletterdheid te  
bestrijden en te voorkomen.  
Dit krijgt gestalte in het concept Taalhuis. 

  We dragen visie en werkwijze van Bibliotheek 
en Chocoladefabriek uit tijdens congressen en 
in al onze publicitaire uitingen. 
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vervolg | Kom Kennis Maken waarmaken

Hoe gaan we dat doen?
  We gaan nieuwe werkvormen (agenderen,  

attenderen, faciliteren, genereren en  
ritualiseren) verder uitwerken en in de  
praktijk brengen. 

  We trainen en faciliteren medewerkers en 
geïnteresseerde gebruikers om de nieuwe 
werkvormen in de praktijk te brengen en  
de resultaten te monitoren. 

  We benoemen bij tijd en wijle een gastcurator 
die gedurende een bepaalde periode zorgt  
voor spraakmakende activiteiten.

  We zetten samen met betrokkenen in de 
stad en regio een Taalhuis op. Het Taalhuis is 
onderdeel van het programma Taal voor het 
Leven van Stichting Lezen & Schrijven, waarin 
vrijwilligers zich inzetten om mensen op een 
laagdrempelige manier naar een hoger  
lees- en schrijfniveau te helpen. Er worden  
taallessen gegeven en digivaardigheden 
worden getraind. Er is een helpdesk voor  
cursisten, vrijwilligers en bedrijfsleven. 

  We monitoren waar en wanneer zich kansen 
voordoen om de Bibliotheek in de spotlights  
te zetten, zowel binnen als buiten de  
bibliotheekbranche.
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Jeugdbibliotheekwerk krachtig 
en innovatief vormgeven 
Leesbevordering is een zaak van lange adem. 
Iedere generatie moet steeds weer op eigentijdse 
wijze doordrongen worden van het belang van 
lezen. Kinderen gaan niet meer lezen door een 
eenmalige kennismaking met boeken, maar wel 
door langdurige begeleiding en stimulering  
door ouders, scholen en bibliotheken. 

Daarom willen we zoveel mogelijk programma-
tisch en duurzaam werken aan leesbevordering 
en kennisontwikkeling. Samen met kinderen,  
ouders en scholen.

De Kinderbibliotheken die in vier scholen in  
Gouda zijn gevestigd, vormen een belangrijke 
schakel in het jeugdbibliotheekwerk in de stad. 
Samen zijn ze goed voor ongeveer 75.000  
uitleningen per jaar, een niet te verwaarlozen 
aantal. 

Bibliotheek, onderwijs en gemeente hebben een 
gemeenschappelijk doel: kinderen helpen zich  
te ontplooien en voor te bereiden op een rol in  
de samenleving en op de arbeidsmarkt. Het  
bevorderen van taalontwikkeling is daar een  
essentieel onderdeel van. 

  Doel is om nog meer kinderen ‘op 
locatie’ te bereiken en ze actief te 
betrekken bij de Jeugdwerkplaats 
en de Mediawerkplaats in de 
Stadsbibliotheek. 
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vervolg | Jeugdbibliotheekwerk krachtig en innovatief vormgeven

Wat gaan we doen?
   We continueren de Kinderbibliotheken in Gouda.

   We sturen aan op (nieuwe) overeenkomsten met  
de Federatie Brede School en de basisscholen,  
waarin we afspraken maken over de programma’s  
die wij gezamenlijk nodig achten.

   We optimaliseren de onderlinge uitwisseling van  
collecties, medewerkers, (landelijke) activiteiten en  
projecten tussen Kinderbibliotheken en Stadsbibliotheek  
in de Chocoladefabriek. 

   We vergroten de betrokkenheid van de kinderen door  
hen een rol te geven in het bibliotheekproces. 
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vervolg | Jeugdbibliotheekwerk krachtig en innovatief vormgeven

Hoe gaan we dat doen?
   We maken afspraken met de gemeente  

Gouda over de continuering van de  
Kinderbibliotheken.

   We nemen het takenpakket van de Kinder- 
bibliotheken onder de loep en stellen een  
actieplan op om tot klassikaal ruilen te komen.  
Dit bespreken we met de scholen in ons werk-
gebied en met de Federatie Brede School. 

   We stimuleren de kinderparticipatie door de 
betrokkenheid van kinderen te vergroten en 
hen een rol te geven in het bibliotheekproces, 
zowel onder schooltijd als naschools. 

   We versterken de professionaliteit van 
medewerkers in de Kinderbibliotheken.  
Ze kennen de jeugdcollectie en beschikken 
over hedendaagse informatievaardigheden. 

   We zetten een mediacoach in die fungeert  
als bruggenbouwer op het gebied van  
mediawijsheid, leesbevordering en cultuur- 
educatie tussen school, Kinderbibliotheek, 
Stadsbibliotheek (Jeugd- en Mediawerkplaats) 
en kinderen.

   We maken jaarprogramma’s voor activiteiten 
met kinderen in de Kinderbibliotheken en op 
andere plekken in de stad.

   In overleg met de Federatie Brede School  
zoeken we naar mogelijkheden om de  
VoorleesExpress en Boekstart voort te zetten.

   We ontwikkelen een (inter-)nationaal  
curriculum waarmee we kinderen opleiden  
tot ‘bibliothecaris’. We leren hen wat een  
bibliotheek en een collectie is, hoe je die  
collectie opbouwt en hoe je daaruit eigen, 
samenhangende selecties kunt maken. 
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Nieuwe allianties  
aangaan
Wij kunnen niet zonder de betrokkenheid van de 
Goudse samenleving. Daarom versterken we de 
banden met de lokale gemeenschap en gaan  
nieuwe verbindingen aan met (groepen) burgers 
en instellingen in ons werkgebied. Ons doel is  
om de komende jaren vijf unieke allianties te  
ontwikkelen, die tevens als voorbeeld kunnen  
dienen voor het land. 

Het betekent dat we ook onderzoek gaan doen naar 
nieuwe vormen van (aanvullende) financiering. 

  Friendraising bijvoorbeeld,  
een vorm van fondsenwerving  
die goed bij de Bibliotheek en de  
Chocoladefabriek past, omdat het 
uitgangspunt wederkerigheid is. 

Voorwaarde is dat wij heel goed weten welke  
motivaties mensen hebben om kennis te maken 
en op welke wijze zij hun betrokkenheid willen 
uiten. Dat kan door inspanningen te leveren, 
zoals het doen van vrijwilligerswerk, het  
organiseren van een activiteit of het leggen van 
contacten met strategisch belangrijke netwerken 
in de stad maar ook in de vorm van geld.
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vervolg | Nieuwe allianties aangaan

Wat gaan we doen?
   We versterken onze binding met de lokale  

gemeenschap door vijf unieke vormen van  
duurzame allianties aan te gaan met (groepen) 
burgers en instellingen in ons werkgebied. 

   Deze nieuwe allianties leiden tot een  
bredere programmering en zorgen ervoor dat 
een toenemend aantal mensen de Bibliotheek 
als partner ziet in het realiseren van hun  
activiteiten die gericht zijn op kenniscreatie.

   We zetten de Bibliotheek in als podium voor 
onze klanten om hun activiteiten onder de  
aandacht te brengen.
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vervolg | Nieuwe allianties aangaan

Hoe gaan we dat doen?
   We gaan actief op zoek naar burgers,  

instellingen en bedrijven in Gouda en om- 
streken die zich bezig houden met projecten 
rond creatie en ontwikkeling van kennis.

   We onderzoeken op welke manier ze  
betrokken willen zijn en ontwikkelen vijf  
daarbij passende vormen van allianties. 

   We stellen een kader op voor de inschakeling 
van vrijwilligers en het aanbieden van  
stage- en werkervaringsplaatsen. Daarvoor 
zoeken we financiering voor een manager  
Vrijwilligerswerk die ons 3 jaar kan  
ondersteunen en leren op welke manier wij 
tot een optimale combinatie van gezamenlijk 
werken kunnen komen.

   In onze collectie, programmering en  
dienstverlening houden we rekening met  
thema’s en onderwerpen die in de lokale  
gemeenschap en in de regio spelen en die  
van belang zijn voor onze klanten en onze 
alliantiepartners.
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Een ondernemende  
organisatie worden
Kijkend naar de missie en doelstellingen is  
het duidelijk dat de organisatiestructuur van  
Bibliotheek Gouda aangepast moet worden.  
De werkzaamheden zijn nu overwegend klassiek 
hiërarchisch georganiseerd met een management-
team, afdelingen en een ondersteunende staf. 
Medewerkers worden door deze structuur niet 
gestimuleerd zelf beslissingen te nemen en  
dat zit de ontwikkeling van creativiteit en  
innovatie in de weg.

We beginnen, zoals gezegd, aan een nieuw en 
spannend hoofdstuk in ons avontuur. Dat vraagt 
het nodige van onze medewerkers en organisatie. 
Een gastvrije houding, voortdurende alertheid op 
nieuwe kansen, de bereidheid te experimenteren 
en risico’s te nemen… Het zijn eigenschappen die 
karakteristiek zijn voor een ondernemende  
organisatie. En dat is wat we willen zijn.

Om de vernieuwing vorm te geven, transformeren 
we naar een matrixorganisatie waarin medewer- 
kers verschillende rollen vervullen. Daarmee willen 
we binnen 3 jaar een cultuurverandering t.o.v. de 
huidige werkwijze bewerkstelligen. 

Deze organisatieverandering vereist een funda-
menteel andere aansturing door het management. 
Veel meer dan voorheen zal de sturing gericht 
moeten zijn op de afgesproken resultaten in  
doelen, tijd en middelen. 

  Er zal een diversiteit aan mensen 
actief zijn in en voor de Bibliotheek: 
vrijwilligers, deskundige burgers, 
programmamanagers, stagiaires  
en kinderen. Dat vereist flexibili- 
teit, maar tegelijkertijd ook goed 
en standvastig opdrachtgeverschap 
van iedereen. 
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De omvang van de formatie die nodig is:

   Voor de Stadsbibliotheek en de uitleenpunten: 17 fte

   Voor de kinderbibliotheken: 2,6 fte

   Gewenste uitbreiding m.b.v. externe financiering: 1,2 fte

  De omvang per 1 januari 2015 bedraagt 17,96 fte 
  (exclusief de gedetacheerde medewerkers en kinderbibliotheken)

vervolg | Een ondernemende organisatie worden
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vervolg | Een ondernemende organisatie worden

Wat gaan we doen?
   We optimaliseren de werkprocessen die tot de business as usual 

behoren door ze slimmer en efficiënter organiseren. 

   We onderzoeken of we tot gunstiger exploitatiekosten  
kunnen komen.

   We voeren een nieuwe organisatiestructuur door, aansluitend  
bij de eisen die we aan een ondernemende Bibliotheek stellen.

   We nemen een experimentele houding aan bij de ontwikkeling  
van nieuwe diensten en producten en geven onze klanten een  
actieve rol in dat proces. 
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vervolg | Een ondernemende organisatie worden

Hoe gaan we dat doen?
   We lichten de bestaande werkprocessen door 

op effectiviteit en efficiency met behulp van 
de lean-and-mean methode. Aan de hand van 
de uitkomsten, komen we tot optimale  
inrichting van onze werkprocessen. 

   We onderzoeken hoe regionale samenwerking 
ons kan helpen tot slimmere en efficiëntere 
bedrijfsvoering te komen. 

   We onderzoeken met de partners in de  
Chocoladefabriek en met de Gemeente of de 
2e verdieping exploitabel te maken is en of 
we de energiekosten neutraal kunnen krijgen 
d.m.v. een groen dak.

   We stellen vast welke kennis, kunde en  
faciliteiten we nodig hebben om een  
vernieuwende en ondernemende  
bibliotheek te zijn. Op grond daarvan  
wordt het reorganisatieplan met een  
bijbehorend formatieplan gemaakt.

   We zetten instrumenten in om de  
verandering te ondersteunen zoals een  
methode van variabel roosteren, werken  
met een projectadministratie en scholing, 
training en hulp voor medewerkers.

   We schrijven een uitgekiend marketingplan  
en zorgen daarbij voor brede betrokkenheid 
van onze klanten. 
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Financiën
Afgelopen jaren is de gemeentelijke subsidie  
veranderd van een unieke subsidierelatie naar  
een minimale continuïteitsbijdrage voor de  
uitvoering van publieke taken. Het reguliere 
subsidiebedrag is in deze jaren met 25% verlaagd.

Om de visie van het bedrijfsplan uit te kunnen 
voeren moet de Bibliotheek additioneel middelen 
blijvend gaan verwerven. 

  Onze subsidierelatie met de  
gemeente blijft natuurlijk  
bestaan. Wij zijn immers  
dienstbaar aan de publieke  
belangen die de overheid  
behartigt. 

Bovendien is de gemeentelijke subsidie een 
noodzakelijke voorwaarde voor ons eigen 
ondernemerschap. Het is de ‘multiplier’  
die ons helpt andere inkomstenbronnen  
en subsidies te verwerven.
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Inzet gemeentelijke subsidie
De subsidie van de gemeente Gouda  
wordt als volgt ingezet: 

   De Stadsbibliotheek in de Chocoladefabriek, 
een dynamische, hedendaagse voorziening 
waar 60% van de gezinnen jaarlijks komt,  
kost de gemeente naar verwachting  
€ 1.659.000,- per jaar. 

   Twee uitleenpunten, met in totaal 1.000  
leners en 40.000 uitleningen, vergen een  
jaarlijkse subsidie van € 40.000,-.

   De Kinderbibliotheken, gericht op kinderen 
in wijken en scholen, lenen in totaal 100.000 
boeken uit. De jaarlijkse subsidie bedraagt  
€ 228.100,-

  Naar verwachting zal een  
toenemend aantal inwoners van 
Gouda gebruik gaan maken van  
de landelijke Digitale Bibliotheek 
die door de Koninklijke Bibliotheek 
wordt onderhouden. 

 
De toegang tot de digitale bibliotheek is  
bij wet geregeld en wordt bekostigd uit het  
Gemeentefonds. Het aantal Goudse gebruikers 
bedraagt nu 500. Over 3 jaar gaan we uit van 
1.000 gebruikers.

vervolg | Financiën



Bedrijfsplan de Bibliotheek Gouda  |  2015 - 2017

Naast subsidie hebben we eigen inkomsten.  
Onze ambitie is om hiermee uiteindelijk 26%  
van de kosten te dekken. 

Onze belangrijkste inkomstenbron is natuurlijk  
de bijdrage van onze klanten. De Bibliotheek is  
een organisatie waar mensen trots én zuinig op 
zijn, een club waar mensen bij willen horen en 
waar ze aan mee willen betalen.

De kosten voor het lidmaatschap zullen in 2016  
€ 49,50 bedragen. Dat bedrag blijft de komende  
3 jaar gelijk, tenzij we door de invoering van de 
Nationale Bibliotheek Pas een ander besluit  
moeten nemen.

Onze klanten en gasten zijn bereid te  
betalen voor:

  Het lenen van boeken en andere materialen:  
€ 305.100,- 

  Workshops, cursussen en andere vormen  
van dienstverlening: € 82.500,- 

 Huur van zalen: € 10.000,-
  Vriendschapsbanden met de Bibliotheek:  
€ 45.000,- 

Om budget te realiseren voor specifieke projecten 
van de Bibliotheek, gaan we op zoek naar nieuwe 
allianties met (groepen) burgers en instellingen 
in ons werkgebied. Daarnaast zoeken we naar 
extra inkomsten via fondsen en grote en kleine 
sponsors. In totaal willen we daarmee jaarlijks 
een bedrag van € 103.000,- verwerven. 

De inkomsten uit de verhuur aan Kruim en uit 
de doorbelasting van gezamenlijke kosten aan 
Kruim en het Streekarchief bedragen € 40.000,-.

Eigen inkomsten

vervolg | Financiën
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Risico’s
   De Bibliotheek opereert in een dynamische omgeving en dat 

brengt risico’s mee. Om de risico’s beter in kaart te brengen, 
en de mogelijke impact daarvan op de realisatie van de  
plannen, wordt voor het einde van 2015 weerstands– en  
liquiditeitsprognose en een risicoanalyse gemaakt.
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Het netwerk van  
de Bibliotheek Gouda



Meerjarenraming 2015-2018
REALISATIE 

2014

STADS-

BIBLIOTHEEK 

2015

STADS-

BIBLIOTHEEK 

2016

STADS-

BIBLIOTHEEK 

2017

STADS-

BIBLIOTHEEK 

2018

KINDER-

BIBLIOTH. 

2015

KINDER-

BIBLIOTH. 

2016

KINDER-

BIBLIOTH. 

2017

KINDER-

BIBLIOTH. 

2018

WERK- 
BEGROTING
2015

RAMING
2016

RAMING
2017

RAMING
2018

LASTEN             
Bestuur en organisatie  € 45.235  36.034  -    36.034  31.000  -    31.000  31.450  -    31.450  31.900  -    31.900 

Huisvesting € 498.744  561.630  55.347  616.977  584.874  52.800  637.674  591.816  53.592  645.409  598.820  54.396  653.216 

Personeel    € 1.258.594  1.031.653  115.593  1.147.246  1.103.286  129.400  1.232.686  1.114.390  131.341  1.245.731  1.127.025  133.311  1.260.336 

Administratie € 98.794  93.750  550  94.300  95.100  2.000  97.100  96.750  2.000  98.750  98.400  2.000  100.400 

Transport    € 13.401  9.643  5.075  14.718  9.500  5.500  15.000  9.750  5.500  15.250  10.000  5.500  15.500 

Automatisering € 208.356   150.831  24.868  175.699  177.300  6.400  183.700  177.350  6.400  183.750  179.950  6.400  186.350 

Collectie en media € 251.402  200.106  20.059  220.165  194.600  32.000  226.600  196.800  32.000  228.800  199.000  32.000  231.000 

Specifieke kosten € 129.497  75.811  -    75.811  72.550  -    72.550  73.500  -    73.500  74.450  -    74.450 

Rentekosten + diversen € 43.406  27.404  -    27.404  34.614  -    34.614  29.826  -    29.826  25.038  -    25.038 

TOTAAL LASTEN € 2.547.429  2.186.862 221.492 2.408.354 2.302.824 228.100 2.530.924 2.321.632 230.833 2.552.466 2.344.583  233.607  2.578.190

 

BATEN             

Opbrengsten €  295.832  355.780  -    355.780  305.100  -    305.100  311.200  -    311.200  318.300  -    318.300 

Specifieke dienstverlening €  150.776  130.000  -    130.000  132.500  -    132.500  135.300  -    135.300  137.100  -    137.100 

Overige inkomsten €  58.329  17.225  34.510  51.735  62.550  -    62.550  63.050  -    63.050  63.550  -    63.550 

Bijdrage gemeente €  1.766.170  1.635.031  -    1.635.031  1.699.674  -    1.699.674  1.699.674  -    1.699.674  1.699.674  -    1.699.674 

Doelsubsidies €  271.762  50.000  180.000  230.000  103.000  228.100  331.100  104.000  230.833  334.833  105.000  233.607  338.607 

TOTAAL BATEN €  2.542.869  2.188.036  214.510  2.402.546  2.302.824  228.100  2.530.924  2.313.224  230.833  2.544.057  2.323.624  233.607  2.557.231 

REGULIER  
EXPLOITATIESALDO € - 4.560  1.174  - 6.982  - 5.808  0  0  0  - 8.408  0  - 8.409  - 20.959  0  - 20.959 

Saldo eenm.last en bate € -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   

EXPLOITATIESALDO € - 4.560  1.174  - 6.982  - 5.808  0  0  0  - 8.408  0  - 8.409  - 20.959  0  - 20.959 


