
 

ZAAKNUMMER: Z/21/3293466 

  

 
UITVOERINGSOVEREENKOMST 2022 

 
GEMEENTE LEIDEN 

 
EN 

 
BIBLIOTHEEK PLUS CENTRUM VOOR KUNST EN CULTUUR (BPLUSC) 

 
 
 

ONDERGETEKENDEN 
 

De gemeente Leiden, hierbij - overeenkomstig het, door het College van Burgemeester en Wethouders 

vastgesteld, mandatenschema – vertegenwoordigd door de manager van afdeling Vestigingsklimaat, 

Maaike Veenema, hierna te noemen: de gemeente 

 

en 

 

Bibliotheek plus Centrum voor Kunst en Cultuur, hierbij – overeenkomstig de statuten - rechtsgeldig  

vertegenwoordigd door haar directeur / bestuurder, de heer W.J.C. van Moort, hierna te noemen: 

BplusC. 

 

OVERWEGENDE DAT 

 

➢ gemeente Leiden en BplusC, als stadspartners, dezelfde stadsvisie delen namelijk: Leiden is Stad 

van Ontdekkingen, stad van (internationale) kennis en (historische) cultuur.  

➢ gemeente en BplusC gezamenlijk hebben gewerkt aan de Toekomstvisie BplusC. Deze visie, 

vastgesteld door de gemeenteraad op 21 april 2016, geldt als beleidskader bij de ontwikkeling en 

vernieuwing van BplusC. 

➢ het Beleidsakkoord 2018-2022, samen maken we de stad (mei 2018), het inhoudelijke kader voor 

subsídieverstrekking biedt door de gemeente aan BplusC. 

➢ BplusC conform de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen vijf kernfuncties heeft die zij voor 

het algemene publiek uitvoert op basis van de kernwaarden onafhankelijkheid, betrouwbaarheid, 

toegankelijkheid, pluriformiteit en authenticiteit; 

➢ Het netwerk van openbare bibliotheken in Nederland als algemene doelstelling heeft dat de 

bibliotheek het lokale fysieke en digitale informatieknooppunt is dat de persoonlijke ontwikkeling van 

burgers stimuleert en faciliteert. De bibliotheek schept essentiële voorwaarden voor een leven lang 

leren, onafhankelijke besluitvorming en culturele ontwikkeling van individuen en maatschappelijke 

groeperingen;  

➢ BplusC een rol heeft in het sociaal domein op het terrein van voorlichting en activiteiten die zich 

richten op preventie, zelfredzaamheid en participatie; 

➢ het Bibliotheekconvenant 2020-2023 als leidraad wordt gehanteerd voor de bijdrage van de 

bibliotheekvoorziening aan maatschappelijke opgaven. De focus ligt op het bestrijden van 

laaggeletterdheid, het bevorderen van digitale inclusie en het stimuleren van persoonlijke 

ontwikkeling. 

➢ de gemeente van BplusC een bijdrage verwacht aan het gemeentelijke cultuurbeleid zoals 

verwoord in de Cultuurvisie: De Kracht van Cultuur. Deze visie, vastgesteld door de gemeenteraad 

op 23 januari 2020, kent drie ambities: Op sterke benen: onze sterke Culturele basisinfrastructuur 



 

heeft een kwalitatief goed en inclusief aanbod. Toegankelijk en aantrekkelijk, met groot bereik; Met 

Hart en Ziel: in Leiden draagt cultuur bij aan het bereiken van maatschappelijke doelen. Leiden is 

een sociale stad: iedereen doet en telt mee; Met Kop en Schouders: Leiden onderscheidt zich 

(inter)nationaal met haar bijzondere weefsel van kennis en cultuur. Cultuur en kennis maken samen 

de stad. Lokaal en regionaal, nationaal en internationaal. 

➢ BplusC actief deelneemt aan het samenwerkingsverband C6 (Ins Blau, Stadspodia, Gebr. de Nobel, 

BplusC, Lakenhal en Pieterskerk). 

➢ de gemeente van BplusC een bijdrage verwacht aan het Beleidsprogramma Integrale Aanpak 

onderwijskansen kinderen 0-13 jaar (september 2018) dat het kader biedt waarbinnen BplusC 

activiteiten, producten en diensten levert om bij te dragen aan gelijke kansen voor kinderen tot 13 

jaar. 

➢ de gemeente in het Beleidskader Vastgoed uitgangspunten heeft vastgesteld met betrekking tot de 

exploitatie en het beheer van maatschappelijk vastgoed. Gemeente en BplusC streven in dat kader 

naar een zo efficiënt mogelijke (en indien realiseerbaar ook voor andere partijen multifunctioneel 

inzetbare) huisvesting voor maatschappelijke organisaties;  

➢ de gemeente en BplusC willen investeren in het ontwikkelen van (verbeterde) indicatoren, om de 

effecten van de subsidie te kunnen meten. De onderdelen van het te realiseren 

meerjarenbeleidsplan zijn het uitgangspunt om de kritieke prestatie-indicatoren (KPI’s) te bepalen. 

Daarbij worden zijn zowel output (kwantiteit) als outcome (kwaliteit) zichtbaar gemaakt. Gemeente 

en BplusC onderkennen daarbij dat effectmeting in het subsidiedomein bijzonder complex is, dat 

het lastig is om goede indicatoren te ontwikkelen en om causaliteit aan te tonen. Daarom hechten 

gemeente en BplusC er belang aan om regelmatig te evalueren. Daarbij gaat het, naast inzicht 

krijgen in het resultaat van subsidieverstrekking en de mate waarin de afgesproken prestaties zijn 

gerealiseerd, om beter zicht te krijgen op de factoren die van invloed zijn op succes.  

 

 

GEZIEN HET FEIT DAT: 

 

➢ BplusC een subsidieaanvraag voor haar activiteiten in 2022  heeft ingediend (definitieve versie d.d. 

23-11-2021) waarin BplusC een aanvraag doet met betrekking tot activiteiten, producten en 

diensten die bijdragen aan de doelstelling om het leven van alle inwoners van Leiden actief te 

verrijken met kennis, kunst en cultuur; 

➢ volgens artikel 11, lid 4 van de Algemene subsidieverordening Gemeente Leiden, beschikkingen tot 

verlening van subsidies van € 100.000 euro of meer moeten worden voorzien van een 

uitvoeringsovereenkomst (UVOK); 

➢ de voorliggende overeenkomst aanvullend is op en integraal onderdeel uitmaakt van de 

beschikking, waarin de afspraken tussen BplusC en de gemeente vastgelegd zijn. 

 

 

KOMEN HET VOLGENDE OVEREEN: 

 
 

Artikel 1. Duur van de overeenkomst 

De overeenkomst treedt op 1 januari 2022 in werking en heeft een looptijd van 1 januari 2022 tot en met 

31-12-2022.   

 

Artikel 2. Doelen en prestaties  

De in de subsidieaanvraag genoemde activiteiten en prestaties leveren een substantiële bijdrage aan 

de realisatie van de volgende gemeentelijke beleidsdoelen:  



 

1. Cultuur (ver)bindt en ontwikkelt talenten en activiteiten die passen bij Leiden, Stad van 

Ontdekkingen; 

2. Sterke culturele basisinfrastructuur: kwalitatief hoogstaand cultuuraanbod, met meer diversiteit 

en inclusie; 

3. Gelijke kansen voor kinderen van nul tot dertien jaar; 

4. Sociale binding en participatie van inwoners. 

 

Het cultuuraanbod van BplusC wordt vanaf 1 januari 2022 verdeeld in drie functies:  

◼ Functie 1 Bibliotheek  

◼ Functie 2 Kennismaken met kunst & cultuur (korte kennismakingscursussen t/m 18 jaar)  

◼ Functie 3 Cultuurparticipatie / Amateurkunst (langdurig uitoefenen van de uitvoerende kunsten) 

 

De bijbehorende prestaties en resultaatafspraken zijn nader uitgewerkt in bijgaand overzicht (zie 

bijlage 1). Dit overzicht heeft een sterke samenhang met de productkaarten van BplusC.  

 

Artikel 3. Subsidiebedrag  

Het subsidiebedrag in de beschikking tot subsidieverlening is voorlopig en is het bedrag waarop de 

subsidie ten hoogste kan worden vastgesteld, pas bij de subsidievaststelling wordt het definitieve 

subsidiebedrag vastgesteld. De subsidie wordt in maandelijkse voorschotten uitbetaald. Aan 

voorschotten kunnen geen rechten worden ontleend m.b.t. het definitieve subsidiebedrag. 

 

Artikel 4. Huurdersonderhoud BplusC 

BplusC als huurder van gemeentelijk vastgoed draagt bij aan de kwaliteit van de huisvesting op de 

lange termijn. Verder gedraagt BplusC zich als een goed huurder. Gezien de huidige ontwikkelingen op 

de huisvesting (nieuwe Muziekschool en bibliotheekverkenning) neemt BplusC geen eenzijdige 

besluiten over wijzigingen in de huisvesting.  

 

BplusC stelt o.a. een meerjarenonderhoudsplanning op en reserveert voor dit doel voldoende financiële 

middelen in de begroting. De begroting voor de aanvraag van de subsidie 2023 bevat een uitsplitsing 

naar de verschillende gebouwen die BplusC van de gemeente huurt. De post Huisvestingskosten wordt, 

in overleg met de gemeente, onderverdeeld naar uniforme kostensoorten (bijvoorbeeld gebaseerd op 

de NEN 2699). Op deze wijze wordt inzicht verschaft in de kosten op objectniveau.  

 

De gemeente is voornemens om per 2023 in de subsidie een onderscheid aan te brengen voor de 

bijdrage in de huisvestingskosten. Het jaar 2022 wordt gebruikt om nader inzicht te verkrijgen in de 

noodzakelijke bijdrage en deze adequaat in de aanvraag (begroting) op te nemen. 

 
Artikel 5. Kwaliteit 

BplusC borgt de kwaliteit van de uitvoering van de activiteiten die in de subsidieaanvraag zijn 

weergegeven. Deze borging geeft BplusC concreet vorm in: 

- monitoring van de klanttevredenheid- en behoefte; 

- effectmeting om effecten en impact van de dienstverlening zichtbaar te maken; 

- een actief scholingsbeleid voor het personeel en vrijwilligers; 

- een klachtenregelement; 

- toepassing van de principes van de Governance Code Cultuur, Code Diversiteit & Inclusie en 

de Fair Practice Code; 

- de wijze waarop men invulling geeft aan het begrip maatschappelijk verantwoord ondernemen; 

- zorg voor een duurzame, energiezuinige en milieuvriendelijke bedrijfsvoering binnen de 

beperkingen en mogelijkheden van de huidige huisvesting; 



 

- certificering door de Certificeringsorganisatie Bibliotheekwerk, Cultuur en Taal (CBCT), 

waarmee de BplusC bibliotheek, het Centrum voor Kunst en Cultuur en het Taalhuis voldoen 

aan het kwaliteitskader ‘Kwaliteit in Beeld’ en ‘Zicht op Ontwikkeling’ van het CBCT.  

 

Om de kwaliteit van de dienstverlening en optimale inzet van subsidiemiddelen te realiseren zoekt 

BplusC de samenwerking met andere culturele en sociale partners. Doel hiervan is het afstemmen van 

activiteiten en het gezamenlijk formuleren van (sub-) doelstellingen en ontwikkelen van indicatoren voor 

succes, het delen van kennis en het continu verbeteren van de effectiviteit.  

 
Artikel 6.  Voortgangsbespreking  

Een maal per jaar – te weten medio september – vindt er een formele voortgangsbespreking plaats 

tussen BplusC en de gemeente over de stand van zaken en de behaalde resultaten betreffende de 

lopende uitvoeringsovereenkomst. Leidraad voor de bespreking vormt een schriftelijke tussentijdse 

voortgangsrapportage van BplusC, die door BplusC tenminste 14 dagen voor de voortgangsbespreking 

wordt aangeleverd bij de gemeentelijke contactpersoon, waarin naast een presentatie van de behaalde 

resultaten, de belangrijke inhoudelijke en financiële afwijkingen (>10%) ten opzichte van de 

subsidieaanvraag wordt voorgelegd, geanalyseerd en waar nodig voorzien van voorstellen voor 

oplossingen. Daarnaast maakt BplusC in de voortgangsrapportage tevens melding maken van alle 

actuele ontwikkelingen die van belang zijn voor de uitvoering van de subsidieovereenkomst met de 

gemeente. Van de voortgangsbespreking(en) wordt schriftelijk verslag gemaakt. 

 

Voor een overzicht van de planning van de overige wederzijdse afspraken wordt verwezen naar de 

jaaragenda in bijlage 2. 

 

Artikel 7. Niet door de gemeente gesubsidieerde activiteiten 

Activiteiten van BplusC die niet door de gemeente worden gesubsidieerd mogen de activiteiten onder 

deze subsidieovereenkomst op geen enkele wijze negatief beïnvloeden dan wel daarvoor een risico 

vormen. BplusC geeft de gemeente schriftelijk inzicht in de niet- gesubsidieerde activiteiten die voor 

derden worden uitgevoerd en die niet onder de reikwijdte van deze subsidieovereenkomst vallen. Dit 

geldt ook voor (ontwikkeling van) commerciële activiteiten en door andere overheden gesubsidieerde 

activiteiten. Activiteiten die niet onder deze subsidieovereenkomst vallen, mogen geen direct of indirect 

beslag leggen op, of ten laste gebracht worden van de subsidie verstrekt door de gemeente Leiden. 

BplusC toont in het overzicht alle kosten voor die activiteiten (inclusief overheadkosten ten behoeve van 

niet gesubsidieerde activiteiten).  

 

Artikel 8. Evalueren om te leren 

Voor het vaststellen van de verleende subsidie stuurt u ons uiterlijk 1 mei 2023 een verzoek tot 

subsidievaststelling met de volgende stukken toe: 

• Een inhoudelijk verslag waaruit blijkt in hoeverre de gesubsidieerde activiteiten zijn verricht en 

aan de verplichtingen is voldaan; 

• Een jaarrekening met balans en toelichting over het afgelopen subsidietijdvak en een 

controleverklaring van een accountant.  

 

De gemeente en BplusC evalueren in juni 2023 de prestaties en effecten van de subsidieactiviteiten die 

zijn uitgevoerd in 2022. Evaluatie vindt plaats op basis van:  

- het inhoudelijk verslag van de subsidie over 2022. Uit dit verslag moet duidelijk worden of en in 

hoeverre BplusC heeft voldaan aan de prestatie- en resultaatverwachtingen, zoals in (de 

bijlagen van) deze uitvoeringsovereenkomst beschreven. In het verslag geeft BplusC tevens 

antwoord op de vragen: ‘wat willen we behouden en brengen we naar een hoger plan?’, ‘wat 

moet anders en waarom?’ en ‘wat kan beter en hoe realiseren we dat?’; 



 

- de financiële verantwoording; 

- de uitkomsten van klanttevredenheidsonderzoek; 

- de uitkomsten van de certificerings audit;  

 

In het evaluatiegesprek worden afspraken gemaakt voor de volgende subsidieperiode. BplusC betrekt 

de uitkomsten uit de evaluatie bij de subsidieaanvraag voor het volgende jaar. 

 

Artikel 9. Ontwikkelagenda 

Gemeente en BplusC gaan in 2022 in gesprek over de volgende onderwerpen, met als doel dat de 

volgende ontwikkelingen en plannen verder worden vormgegeven en gerealiseerd: 

- BplusC realiseert een meerjarenbeleidsplan 2022-2025. Dit doet BplusC nadrukkelijk in 

samenwerking met de belangrijkste stakeholders (o.a. gemeente, onderwijs, culturele- en 

sociale partners). Onderdeel hiervan is op welke wijze BplusC een bijdrage kan leveren aan de 

drie ambities uit de Cultuurnota 2020; 

- de doorontwikkeling van het wijkgericht werken: de dienstverlening en programmering van 

BplusC in de wijken is op dit moment met name gericht op Leiden Noord, Merenwijk en 

Stevenshof. De gemeente wil de dienstverlening van BplusC uitbreiden naar meer wijken (6 

wijken). De ambitie en de wijze van aanpak wordt door BplusC in samenwerking met de bij de 

wijk betrokken samenwerkingspartners uitgewerkt. BplusC werkt hierbij samen met de partners 

van de Sterke Sociale Basis om in de wijken de behoeften op te halen en vast te stellen wat er 

in een wijk nodig is, om daar gezamenlijk een integraal aanbod op neer te zetten. 

- de transformatie naar een ‘maatschappelijke huiskamer’ (Third place) vraagt keuzes op het vlak 

van strategie, medewerkers, samenwerking, collectie, locatie, communicatie en aanbod. Dit 

concept wordt verder uitgewerkt door BplusC als onderdeel van het meerjarenbeleidsplan.  

- de mogelijkheden voor duurzame en toekomstbestendige huisvesting, waarbij 

samenwerkingsmogelijkheden in huisvesting met andere partijen, wordt actief door BplusC en 

de Leidse Schouwburg- en Stadsgehoorzaal onderzocht in afstemming met de gemeente 

Leiden en indien mogelijk gerealiseerd.  

- BplusC stelt een sluitende business case voor zowel jeugd- als volwasseneneducatie op. 

Binnen de nieuwe business case zal een heldere overweging moeten worden gemaakt welke 

disciplines binnen het aanbod van BplusC blijven vallen en welke niet. 

- de financiële rapportages worden door BplusC gerelateerd aan het nieuwe 

meerjarenbeleidsplan en -begroting. Op onderdelen is inzichtelijk welke kosten en inkomsten 

hieraan verbonden zijn. Ook vormen de onderdelen van het meerjarenbeleidsplan het 

uitgangspunt om de kritieke prestatie-indicatoren (KPI’s) te bepalen. Daarbij worden zowel 

output (kwantiteit) als outcome (kwaliteit) zichtbaar gemaakt; 

- de doorontwikkeling van Verwonder om de Hoek. De kennismakingcursussen kunst & cultuur 

komen bij Verwonder om de Hoek (VoH) te liggen. Het kernteam VoH (BplusC, Naturalis, 

Cultuureducatiegroep) komt met een voorstel hoe het aanbod van BplusC vanuit VoH 

gefaciliteerd kan worden. 

- verbeteren van het inzicht in de effecten van subsidieverstrekking en de factoren die van 

invloed zijn op succes. Het structureel monitoren van de resultaten van programma’s door 

BplusC is onderdeel hiervan; 

- om de doelstellingen te behalen zal de organisatie op een juiste wijze moeten worden ingericht. 

Een sociaal plan kan hierbij aan de orde zijn. In het meerjarenbeleidsplan wordt meegenomen 

wat bovenstaande ontwikkelingen betekenen voor de structuur, omvang en cultuur van de 

organisatie. 

 



 

Artikel 10. Overmacht 

Tussentijdse (eenzijdige) wijzigingen van de afspraken in de overeenkomst zijn niet toegestaan. 

Uitzonderingen hierop vormen: 

- niet voorzienbare calamiteiten, die niet vallen onder de algemeen aanvaardbare en hanteerbare 

(bedrijfs-)risico’s en die direct invloed hebben op de gemaakte prestatieafspraken; 

- ingrijpende wijzigingen in wet- en regelgeving die direct van invloed zijn op de 

prestatieafspraken in het lopende contractjaar. 

Indien sprake is van een dergelijke situatie neemt BplusC direct contact op met de gemeente. 

Wijzigingen van de afspraken worden pas doorgevoerd na gezamenlijk overleg hierover en schriftelijke 

instemming van de gemeente. 

 

Artikel 11. Slotbepaling 

De Algemene Subsidieverordening van de gemeente Leiden 2021 is op deze overeenkomst van 

toepassing. 

 

 

 

datum:   

namens de gemeente Leiden,  

manager van afdeling Vestigingsklimaat 

 

 

 

Maaike Veenema 

 

 

 

namens BplusC,  

directeur/bestuurder , 

 

 

 

Willem van Moort 

 

 


