OVEREENKOMST

tussen
Gemeente Barendrecht
en
Gemeente Albrandswaard

ten behoeve van één gezamenlijke bibliotheekvoorziening
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Ondergetekenden:

De gemeente Barendrecht, te dezen vertegenwoordigd door de heer J. van Belzen,
burgemeester van de gemeente Barendrecht, handelend ter uitvoering van het besluit van
het college d.d. 7 mei 2013, hierna: “Barendrecht”.

en

De gemeente Albrandswaard, te dezen vertegenwoordigd door mevrouw G.J. van de Velde
– de Wilde, burgemeester van de gemeente Albrandswaard, handelend ter uitvoering van
het besluit van het college d.d. 7 mei 2013 hierna: “Albrandswaard”.

Hierna gezamenlijk te noemen: gemeenten of partijen.

Overwegende:
-

dat partijen één gezamenlijke bibliotheekvoorziening willen voor de gemeenten
Barendrecht en Albrandswaard;

-

onder een gezamenlijke bibliotheekvoorziening wordt verstaan:
 een hoofdvestiging waar zowel inwoners van Barendrecht als inwoners
van Albrandswaard terecht kunnen voor onder andere het lenen van
boeken, ontmoeting, debattering, volgen van cursussen en andere zaken
zoals wordt aangeboden door het Bibliotheeknetwerk;
 drie servicepunten, gelegen in Poortugaal, Rhoon en Barendrecht-centrum
waar inwoners terecht kunnen voor het afhalen en retourneren van
boeken.

-

dat de inwoners van beide gemeenten gebruik kunnen maken van de
bibliotheekvoorziening tegen een maatschappelijk gereduceerd tarief;

-

dat de hoofdvestiging (locatie) van de gezamenlijke bibliotheekvoorziening is gelegen
aan het Middeldijkerplein 248 te Barendrecht;

-

dat Barendrecht eigenaar is van het gebouw aan het Middeldijkerplein 248 te
Barendrecht;

-

dat Barendrecht het gebouw aan het Middeldijkerplein 248 aan het
Bibliotheeknetwerk verhuurt;
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-

dat partijen hun onderlinge verhouding inzake het leiden/beheren/exploiteren van een
gezamenlijke bibliotheekvoorziening nader wensen te regelen en de daarbij gemaakte
afspraken middels deze overeenkomst wensen vast te leggen;

-

dat partijen streven naar een goede samenwerking.

Komen overeen als volgt:
Artikel 1. Doel van de overeenkomst
1.1

Partijen hebben ten doel het bieden van continuering van de dienstverlening middels
één gezamenlijke bibliotheekvoorziening voor de gemeenten Barendrecht en
Albrandswaard.

Artikel 2. Duur van de overeenkomst
2.1

De overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van 4 jaar, ingaande op 1 januari
2014 en van rechtswege eindigend op 31 december 2017.

2.2

Uiterlijk in het eerste kwartaal van 2017 zal een evaluatie plaatsvinden en overleg
over een eventuele verlenging van de overeenkomst.

2.3

Bij een verlenging van de overeenkomst overeenkomstig 2.2 zullen partijen in overleg
de hoogte van de financiële bijdrage opnieuw vaststellen.

Artikel 3. Financiële verplichtingen
3.1

Barendrecht stelt gedurende de duur van de overeenkomst een jaarlijks
subsidiebedrag (ten behoeve van inhoudelijk bibliotheekwerk en huisvesting) van €
644.895,00 ter beschikking.

3.2

Albrandswaard stelt gedurende de duur van de overeenkomst een jaarlijks
subsidiebedrag (ten behoeve van inhoudelijk bibliotheekwerk en huisvesting) van €
278.000,00 ter beschikking.

3.3

Het is partijen niet toegestaan gedurende de looptijd van de overeenkomst de
subsidiebedragen te verlagen.

3.4

Het beschikbare budget voor projecten wordt verdeeld op basis van de
subsidiebijdrage en bedraagt 70% voor Barendrecht en 30% voor Albrandswaard.

3.5

Partijen gaan uit van een openingstijd van 30 uren per week. Deze uren kunnen
uitgebreid worden op het moment dat er voldoende vrijwilligers zijn.

3.6

Indexering van de bedragen zal gedurende de looptijd van de overeenkomst niet
worden doorgevoerd.

3.7

Barendrecht en Albrandswaard stemmen de voorwaarden voor de
subsidiebeschikking onderling af voor versturing aan het Bibliotheeknetwerk.
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3.8

De eenmalige aanpassingskosten ten behoeve van de start van de gezamenlijke
bibliotheekvoorziening per 1 januari 2014 zijn door het Bibliotheeknetwerk geraamd
op € 103.756 inclusief btw. Deze kosten worden als volgt verdeeld: 50% voor
Barendrecht en 50% voor Albrandswaard.

3.9

De verdeling van de boekencollectie die overblijft na 1 januari 2014, als gevolg van
sluiting van de vestigingen in Poortugaal, Portland en Barendrecht-centrum wordt in
nader overleg bepaald.

Artikel 4. Gebouwen
4.1

De hoofdvestiging is gelegen aan het Middeldijkerplein 248 te Barendrecht.

4.2

De drie servicepunten zijn gelegen in Poortugaal, Rhoon en Barendrecht-centrum.

4.3

De eigenaar van een gebouw – zowel hoofdvestiging als servicepunt – blijft
verantwoordelijk voor de (groot) onderhoudswerkzaamheden aan het gebouw incl.
bekostiging.

4.4

Artikel 4.3 geldt niet voor aanpassingen aan de hoofdvestiging a.g.v. eventuele
wensen van het Bibliotheeknetwerk, die zich voordoen gedurende de gebruiksperiode
na 1 januari 2014. Doorvoering van aanpassingen kan slechts geschieden na
overeenstemming hieromtrent tussen beide partijen, waarbij de financiële
consequenties worden gedeeld.

Artikel 5. Communicatie
5.1

Alle externe communicatie omtrent de gezamenlijke bibliotheekvoorziening wordt
vooraf tussen de partijen afgestemd.

5.2

Als bestuurlijk aanspreekpunt voor het Bibliotheeknetwerk gelden de volgende
uitgangspunten:
a. Ten aanzien van huisvesting gerelateerde zaken geldt de eigenaar van de locatie
(zowel hoofdvestiging als servicepunt) als eerste aanspreekpunt.
b. Ten aanzien van inhoudelijk bibliotheekwerk en subsidie gerelateerde zaken
gelden beide gemeenten als aanspreekpunt.

Artikel 6. Geheel of gedeeltelijk beëindiging van de bijdrage.
6.1

Conform artikel 2 is het geheel of gedeeltelijk beëindigen van de financiële bijdrage
niet toegestaan gedurende de looptijd van deze overeenkomst.

6.2

Een uitzondering op artikel 6.1 is alleen mogelijk als ten gevolge van een
aantoonbare noodzaak niet (meer) voldaan kan worden aan de verplichtingen van
onderhavige overeenkomst.

6.3

Indien sprake is van artikel 6.2 dient de partij die het voornemen heeft de financiële
bijdrage geheel of gedeeltelijk te beëindigen minimaal een termijn van 12 maanden in
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acht te nemen om dit voornemen aan de andere partij en het Bibliotheeknetwerk
kenbaar te maken.
6.4

Overeenkomstig artikel 6.2 dient de volgende afbouwregeling gevolgd te worden:
1. de gemeente die gebruikt maakt van de afbouwregeling verleent het 1e jaar na
opzegging 100 % van de toegekende subsidie over het hieraan voorgaande jaar ( =
jaar X)
2. de betreffende gemeente verleent het 2e jaar 75% van de toegekende subsidie in
het jaar X
3. de betreffende gemeente verleent het 3e jaar 50% van de toegekende subsidie in
het jaar X

Artikel 7. Onvoorziene omstandigheden en overmacht
Indien zich omstandigheden voordoen die in deze overeenkomst niet zijn voorzien en
die met zich brengen dat ongewijzigde uitvoering daarvan naar maatstaven van
redelijkheid en billijkheid niet geëist kan worden, zullen partijen in overleg treden over
aanpassing van deze overeenkomst. De partij aan wier zijde een onvoorziene
omstandigheid als hier bedoeld opkomt, is gehouden de andere partij daarvan
onmiddellijk bij aangetekende brief met ontvangstbevestiging in kennis te stellen.

Aldus getekend in tweevoud d.d.

te ………………………….

Namens gemeente Barendrecht,

Drs. J van Belzen
Burgemeester

Namens gemeente Albrandswaard,

Ger J. van de Velde – de Wilde.
Burgemeester
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