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Onderwerp: Reactie op vragen PvdA over brief van Bibliotheek Achterhoekse Poort

Beste fractie PvdA,

Op 28 september heeft u ons schriftelijk vragen gesteld over de door ons college ontvangen brief van 
Bibliotheek Achterhoekse Poort over de subsidieverstrekking. In onderstaande reactie zullen wij u 
informeren over het vervolgproces en antwoord geven op uw vragen.  

Uw vragen:
1. Waarom is het college te laat met versturen van de beschikkingen en uitbetaling?

Reactie
Wij kennen jaarlijks structurele subsidie toe conform ons subsidiebeleid. In het jaar 
voorafgaande aan het jaar waarvoor de subsidie wordt aangevraagd stellen wij de subsidie 
voorlopig vast, op basis van de door Bibliotheek Achterhoekse Poort ingediende aanvraag, 
voorzien van jaarplan en begroting. De voorlopige toekenning wordt vastgelegd in een 
voorlopige beschikking. Zo kan de subsidie tijdig worden uitbetaald in januari van het 
subsidiejaar. Als de aanvraag nog niet volledig is of nadere toelichting nodig is voor de 
uitbetaling plaats kan vinden, dan wordt dat kortgesloten met de bibliotheek en kan 
desgewenst een voorschot verstrekt worden, zodat de activiteiten daaronder niet hoeven te 
leiden. 
Vaststelling van de subsidie geschiedt achteraf, na indiening en controle van de jaarstukken 
(verslag en jaarrekening). De vaststelling wordt via een definitieve beschikking kenbaar 
gemaakt aan bibliotheek AP. In het algemeen komt dit inhoudelijk overeen met de voorlopige 
beschikking.. 
In de praktijk betekent dit dat een subsidie ongeveer 2 jaar na het indienen van de aanvraag 
definitief wordt toegekend. Wij denken daarom dat wij niet te laat zijn met het versturen van de 
beschikkingen of bij het uitbetalen van de subsidies.

2. Waarom is de communicatie in deze onvoldoende?
Reactie
Wij zijn verrast door deze brief van Bibliotheek Achterhoekse Poort. Naar ons idee zijn wij tot 
nu toe goed in overleg met medewerkers, directie en bestuur. Klaarblijkelijk denkt de 
bibliotheek daar anders over. Daarover gaan wij uiteraard in gesprek en daartoe heeft 
wethouder Janine Kock een bestuurlijk overleg met Bibliotheek Achterhoekse Poort ingepland. 
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3. Waarom worden gemaakte afspraken kennelijk niet nagekomen?
Reactie
Wij herkennen ons niet in de opmerking hierover van Bibliotheek Achterhoekse Poort. Wij 
vinden het belangrijk om gemaakte afspraken met elkaar na te komen en daar hechten wij als 
college veel waarde aan. Mocht in het bestuurlijk overleg duidelijk worden dat de opmerking 
van de bibliotheek correct is, dan zullen we dit natuurlijk waar nodig herstellen. Mocht sprake 
zijn van een misvatting, onduidelijkheid of verschil in wederzijdse verwachtingen, dan zullen 
we de afspraken alsnog duidelijk vastleggen met elkaar. 

Wij hechten aan een constructieve werkrelatie met Bibliotheek Achterhoekse Poort en daarbij hoort, 
zoals u ook aangeeft in uw brief, een duidelijke communicatie en heldere informatievoorziening.  
Daarom gaan wij graag en met vertrouwen in gesprek met Bibliotheek Achterhoekse Poort. 

Wij hopen dat wij uw vragen naar tevredenheid hebben beantwoord en dat wij u voldoende hebben  
geïnformeerd over het vervolg. 

Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders,

Marijke Verstappen
secretaris

Otwin van Dijk
burgemeester

CC: In afschrift aan alle Raadsfracties. 

 

Deze brief/beschikking maakt onderdeel uit van een gedigitaliseerd proces en wordt daarom niet 
ondertekend
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