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Jaarrekening en verslag 2016 van Stichting Bibliotheek Westland

Goedgekeurd door de Raad van Toezicht in de vergadering van 27 maart 2017.

Voorzitter, Mw. I. Bomers

Vicevoorzitter, dhr. F.F.M. van Geffen
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Bestuursverslag

Het afgelopen jaar heeft in het teken gestaan van de ontwikkeling van een nieuwe strategische visie  voor 
Bibliotheek Westland. Een nieuwe visie met als uitgangspunt het optimaal bijdragen aan het Sociaal 
Beleidskader Westland, als volwaardige partner en als onderdeel van het netwerk. De bijbehorende 
kernwaarden zijn gastvrijheid, innovatie, laagdrempeligheid en verbinding.

In 2016 is reeds gestart met een aantal belangrijke pilotprojecten die als fundament dienen voor het strategisch 
plan 2017-2020. Voorbeelden hiervan zijn de lancering van het Digi-Taalhuis, BoekStart Speel- en 
Leerochtenden in de bibliotheek, BoekStart in de kinderopvang, in samenwerking met de kinderdagverblijven 
en de uitbreiding van onze programmeerworkshops. Mooie nieuwe projecten en activiteiten die veel extra 
inspanning en inzet hebben gevraagd van de medewerkers. Daarnaast heeft er begin december een externe 
bibliotheekaudit plaatsgevonden. Het strategisch plan wordt ondersteund door de gemeente, de extra 
benodigde middelen voor de uitvoer hiervan zijn voor 2017 reeds toegekend. In 2017 zal in overleg met de 
gemeente een meerjarenbegroting worden ingediend voor de periode 2018-2020. 

Begin 2017 zal eveneens op basis van de strategische koers een nieuw HR-plan geschreven worden met 
bijbehorend opleidingsplan voor de medewerkers. Vervolgens zullen de medewerkers op basis van de 
resultaten van de AEM-cube, de eigen ambitie en de wensen van de organisatie, een opleidingstraject 
aangeboden krijgen. De bestemmingsreserve Opleidingen, zoals in 2015 gevormd, is derhalve nog niet 
aangesproken. Ook de bestemmingsreserve voor inhuur externe krachten, eveneens bestemd in het jaar 2015, 
is nog niet aangesproken, daar extra projectmiddelen zijn verkregen om de pilotprojecten uit te voeren. 

Het resultaat van € 21.408,= is toegevoegd aan de vrij besteedbare reserve.

Nadere toelichting op jaarrekening
Het afgelopen jaar is het aantal leden van Bibliotheek Westland met 335 gestegen. Dit brengt de actuele 
ledenstand (per 31-12-2016) op 23.752. De stijging bedraagt 1,4%.

BATEN
De totale baten zijn boven de begroting geëindigd door met name de volgende ontwikkelingen:
De bijdrage leners is hoger uitgevallen dan begroot, o.a. als gevolg van meevallend ledenbehoud onder de 
volwassen leden. De diverse baten vielen hoger uit door de opbrengsten uit de diverse projecten. De 
structurele subsidie-inkomsten zijn iets lager dan begroot.

LASTEN
De totale lasten zijn boven de begroting geëindigd door met name de volgende ontwikkelingen:
De Overige kosten vielen hoger uit door de kosten van diverse projecten en een aantal lasten uit het
voorgaande boekjaar. Bestuur en organisatiekosten zijn lager als gevolg van lagere contributies vanuit het 
VOB, die structureel zijn verlaagd. De Huisvestingkosten zijn minder dan begroot door de lage 
jaarafrekeningen energie t.g.v. de zachte winter en de ontvangen teruggave van de energiebelasting. Ook de 
in rekening gebrachte belastingen vielen lager uit. In september werd de nieuwe vestiging van de bibliotheek in 
Maasdijk in gebruik genomen, wat ook tot lagere energiekosten heeft geleid. Onder de noemer 
Personeelskosten zijn minder uitgaven gerealiseerd door de lagere uitgaven op deskundigheidsbevordering. 
Deze zijn uitgesteld omdat de strategische plannen nog niet waren  goedgekeurd. Daarnaast is een deel van 
de vaste personeelskosten doorbelast aan projecten. De uitgaven voor de overige grote kostenposten zoals 
Automatisering, Collectie en Media en Specifieke kosten geven geen grote afwijkingen in vergelijking met de 
begroting. Verdere afwijkingen van de begroting worden in de jaarrekening nader toegelicht.

Inhoudelijk heeft 2016 vooral in het teken gestaan van:
- Lancering landelijke Bibliotheekpas
- Opleveren van een strategisch plan voor Bibliotheek Westland 2017-2020
- Verhuizing Bibliotheek Maasdijk naar de Prinsenhof
- Lancering Digi-Taalhuis Westland
- Start samenwerking BoekStart in de Kinderdagverblijven
- Uitbreiding BoekStart in de bibliotheek onder andere door samenwerking Ieniemienie
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Raad van Toezicht  
De Raad van Toezicht telde in 2016 vijf leden.
De leden zijn:

1. Irmgard Bomers (voorzitter)
2. Ger Alleblas
3. Fred van Geffen (plv. voorzitter)
4. Dion Kaman
5. Linda van der Lans

Renske van Kooij
Directeur/Bestuurder
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31 december 201531 december 2016
€€

Activa

Vlottende activa

Vorderingen en overlopende activa (1)

Debiteuren 14.04523.665
Belastingen 6.91414.552
Vooruitbetaalde bedragen 80.14014.429
Vorderingen 11.7732.585

112.87255.231
Liquide middelen

Kas 1.1311.238
Bank(en) rekening-courant 148.42448.641
Spaarrekeningen 608.873794.146
Gelden onderweg 2.7882.761

761.216846.786

Som der vlottende activa 874.088902.017

Totaal activa 874.088902.017
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31 december 201531 december 2016
€€

Passiva

Eigen vermogen (2)

Vrij besteedbare reserve 106.933128.341
Bestemmingsreserve scholing/opleiding 25.00025.000
Bestemmingsreserve externe ondersteuning 30.00030.000

161.933183.341

Voorzieningen (3)

Voorziening (her)inrichting en inventaris 23.02833.028
Voorziening automatisering 109.669109.669
Voorziening groot onderhoud 95.36698.366

228.063241.063

Kortlopende schulden (4)

Vooruitontvangen bedragen 112.687103.286
Crediteuren 121.774108.541
Belastingen 28.74928.558
Pensioenpremies 10.96614.002
Overige schulden 209.916223.226

484.092477.613

Totaal passiva 874.088902.017
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Rekening
2015

Begroting
2016

Rekening
2016

€€€

Baten

Bijdrage leners (5) 507.343487.100502.532
Specifieke dienstverlening (6) 53.49155.50056.556
Diverse baten (7) 56.91211.50095.636
Subsidies (8) 1.649.3961.693.5001.680.500

Totaal baten 2.267.1422.247.6002.335.224

Lasten 

Bestuur en organisatie (9) 37.86449.20040.882
Huisvesting (10) 362.399387.200381.248
Personeel (11) 1.013.8021.058.1001.033.008
Administratie (12) 65.83672.20067.716
Transportkosten (13) 11.41612.00011.774
Automatisering (14) 162.455164.900167.085
Collectie en media (15) 442.590446.400439.651
Specifieke kosten (16) 58.04457.60060.264
Overige kosten (17) 54.9670112.188

Totaal lasten 2.209.3732.247.6002.313.816

Exploitatieresultaat boekjaar
voor resultaatbestemming 57.769021.408

Resultaatbestemming

Toevoeging/onttrekking aan:

Toevoeging vrij besteedbare reserve 2.769-21.408-
Toevoeging br scholing 25.000-0
Toevoeging br externe ondersteuning 30.000-0

Resultaatbestemming 57.769-21.408-
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Rekening
2015

Rekening
2016

€€

Exploitatieresultaat 57.76921.408

Afschrijvingen/mutatie voorzieningen 29.377-13.000

Mutatie kortlopende vorderingen 10.459-57.641-
Mutatie vreemd vermogen kort 18.918-6.479-
Mutatie werkkapitaal 8.459-51.162

Kasstroom uit operationele
activiteiten 19.93385.570

Mutatie geldmiddelen 19.93385.570

Stand per 1 januari 741.283761.216
Stand per 31 december 761.216846.786

Mutatie geldmiddelen (cf. balans) 19.93385.570
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Algemeen:
De grondslagen voor de bepaling van het vermogen en het resultaat zijn in het verslagjaar niet gewijzigd. De 
jaarrekening wordt gepresenteerd in euro's.

Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving:
De jaarrekening is opgesteld volgens Richtlijn C1 "Kleine Organisaties-zonder-winststreven" van de Raad voor 
de Jaarverslaglegging en waar mogelijk met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 van het Burgerlijk 
Wetboek.

Vergelijkende cijfers:
De cijfers voor 2015 zijn, waar nodig, geherrubriceerd teneinde vergelijkbaarheid met 2016 mogelijk te maken. 

Begroting:
De begrotingscijfers zijn gebaseerd op de door de RvT goedgekeurde begroting, inclusief eventueel 
geautoriseerde wijziging(en).

Grondslagen voor de waardering en resultaatbepaling

Algemeen:
De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling zijn 
gebaseerd op historische kosten. Tenzij bij de betreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders 
wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. Baten en lasten worden 
toegerekend aan het jaar waarop deze betrekking hebben. Baten worden slechts opgenomen voor zover zij op 
balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde 
van het verslagjaar, worden meegenomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn 
geworden. 

Balans

Algemeen:
Voor zover niet anders is vermeld, worden activa en passiva opgenomen tegen nominiale waarde. Een actief 
wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische voordelen ervan 
naar de stichting zullen toevloeien en de waarde daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld. 
Een verplichting wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de afwikkeling daarvan 
gepaard zal gaan met een uitstroom van middelen die economische voordelen in zich bergen en de omvang 
van het bedrag daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld. 
Kleine inventarisaankopen en die van grafische en audiovisuele materialen worden volgens een bestendige 
gedragslijn in het jaar van aankoop volledig ten laste van de exploitatierekening gebracht. 
Indien een transactie ertoe leidt dat nagenoeg alle of alle toekomstige economische voordelen en alle of 
nagenoeg alle risico's met betrekking tot een actief of verplichting aan een derde zijn overgedragen, wordt het 
actief of de verplichting niet langer in de balans opgenomen. Verder worden activa en verplichtingen niet meer 
in de balans opgenomen vanaf het tijdstip waarop niet meer wordt voldaan aan de voorwaarden van 
waarschijnlijkheid van de toekomstige economische voordelen en betrouwbaarheid van de bepaling van de 
waarde. 
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Materiële vaste activa:
De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen historische kostprijzen, onder aftrek van de op de geschatte 
economische gebruiksduur gebaseerde cumulatieve afschrijvingen. De eerste afschrijving vindt plaats vanaf  
het moment van ingebruikname.
Onderhoudsuitgaven worden slechts geactiveerd, indien zij de gebruiksduur van het object verlengen. 
Eventuele investeringssubsidies worden in mindering gebracht op de investering.

Financiële vaste activa:
De leningen alsmede de overige vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde, onder aftrek van 
noodzakelijk geachte voorzieningen. 

Vorderingen en overlopende activa:
De vorderingen en overlopende activa worden opgenomen tegen de nominale waarde onder aftrek van 
noodzakelijk geachte voorzieningen voor oninbaarheid en hebben een looptijd korter dan 1 jaar, tenzij anders 
vermeld.

Vrij besteedbare reserve:
Aan de vrij besteedbare reserve wordt jaarlijks het exploitatieoverschot of -tekort toegevoegd respectievelijk 
onttrokken, dan wel aan de daartoe ingestelde bestemmingsreserves. De vrij besteedbare reserve heeft de 
functie van buffer voor onverwachte tegenvallers en functioneert dus ook als continuïteitsreserve.

Bestemmingsreserve:
Afgezonderd vermogen, waarvan de beperktere bestedingsmogelijkheid door het bestuur is bepaald en deze 
ook weer door het bestuur kan worden opgeheven. 

Voorzieningen:
Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum 
bestaan, waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op 
betrouwbare wijze is te schatten. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de 
bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. 
De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde van de uitgaven die naar verwachting 
noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te wikkelen, tenzij anders vermeld. 
De gemeente heeft in haar rol van subsidieverstrekker een aantal voorzieningen benoemd. In deze 
jaarrekening worden de voorzieningen conform deze aanwijzing opgenomen. De waarderingsgrondslagen 
zoals die gelden voor kleine organisaties-zonder-winststreven C1 bieden hiervoor de mogelijkheid.

Projecten:
De projectbaten en -lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Projectbaten 
worden verantwoord in het jaar waarin ze zijn gerealiseerd. De projectsubsidies worden naar rato van 
voortgang van het betreffende project ten gunste van de exploitatie gebracht. De projectlasten worden 
opgenomen in het jaar waarin ze zijn gerealiseerd c.q. gemaakt zijn.
Om het inzicht te vergroten van de projectresultaten in de baten en lasten is een separate bijlage toegevoegd, 
waarin per project de baten en lasten zijn weergegeven, alsmede is inzichtelijk gemaakt het nog te besteden 
deel van de subsidie respectievelijk het nog te ontvangen subsidiedeel.

Gebruik van schattingen:
Bij het opstellen van de jaarrekening dient het stichtingsbestuur, overeenkomstig algemeen geldende 
grondslagen, bepaalde schattingen en veronderstellingen te doen die medebepalend zijn voor de opgenomen 
bedragen. De feitelijke resultaten kunnen van de schattingen afwijken. 
De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van 
schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in toekomstige perioden 
waarvoor de herziening gevolgen heeft. 
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Staat van baten en lasten

Algemeen:
Bij de bepaling van de baten en lasten wordt het stelsel van baten en lasten toegepast. Dit houdt in dat alle 
kosten en opbrengsten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben.
Het exploitatieresultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengsten en alle hiermee verbonden, aan 
het verslagjaar toe te rekenen kosten. De kosten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor vermelde 
waarderingsgrondslagen.

Subsidies:
De reguliere gemeentesubsidie komt volledig ten gunste van de exploitatie in het jaar waarop de subsidie 
betrekking heeft. De projectsubsidies worden naar rato van voortgang van het betreffende project ten gunste 
van de exploitatie gebracht.

Inkomsten gebruikers:
De contributieopbrengsten worden toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben.

Overige baten en lasten:
Alle overige posten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor vermelde grondslagen van waardering 
en toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Baten worden verantwoord in het jaar waarin ze 
zijn gerealiseerd. Baten worden alleen verantwoord als er een redelijke zekerheid bestaat dat toekomstige 
voordelen naar de stichting zullen toevloeien en dat deze voordelen betrouwbaar kunnen worden geschat.

Pensioenen:
Toegezegde bijdrageregeling.
Verplichtingen in verband met bijdragen aan pensioenregelingen op basis van toegezegde bedragen worden 
als last in de staat van baten en lasten opgenomen in de periode waarover de bedragen zijn verschuldigd. 

Kasstroomoverzicht:
Het kasstroomoverzicht is opgesteld op basis van de indirecte methode. 
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WNT-verantwoording 2016 Stichting Bibliotheek Westland

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) 
ingegaan. Deze verantwoording is opgesteld op basis van de volgende op Stichting Bibliotheek Westland van 
toepassing zijnde regelgeving: het algemene WNT-maximum.

Het bezoldigingsmaximum in 2016 voor Stichting Bibliotheek Westland is € 179.000. Het weergegeven 
toepasselijke WNT-maximum per persoon of functie is berekend naar rato van de omvang (en voor 
topfunctionarissen tevens de duur) van het dienstverband, waarbij voor de berekening de omvang van het 
dienstverband nooit groter kan zijn dan 1,0 fte. Uitzondering hierop is het WNT-maximum voor de leden van 
Raad van Toezicht; dit bedraagt voor de voorzitter 15% en voor de overige leden 10% van het 
bezoldigingsmaximum.

Bezoldiging leidinggevende topfunctionarissen

Directie:
Voor het jaar 2016 is de invulling van de functie van directeur-bestuurder bij de bibliotheek als volgt: 
Van 1-1-2016 tot en met 31-12-2016 is dit mevrouw J.L. van Kooij.
Bezoldiging: 

 Brutoloon op jaarbasis, conform CAO Openbare Bibliotheken, bedraagt € 73.274, inclusief 
vakantieuitkering en eindejaarsuitkering . 

 Er is een belastbare kostenvergoeding genoten van € 862.
 De voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn betreft de werkgeversbijdrage 

pensioen en bedraagt € 9.939.

Toezichthoudende topfunctionarissen, Raad van Toezicht

Mevrouw I.J.M. Bomers, voorzitter, van 1-1-2016 tot en met 31-12-2016, kostenvergoeding € 350. 
De heer F.F.M. van Geffen, vicevoorzitter, van 1-1-2016 tot en met 31-12-2016, kostenvergoeding € 350.
Mevrouw G.J. Alleblas-Behrtel, lid, van 1-1-2016 tot en met 31-12-2016, kostenvergoeding € 350. 
Mevrouw D.D.  Kaman. lid, van 1-1-2016 tot en met 31-12-2016, kostenvergoeding € 300.
Mevrouw L. van der Lans. lid, van 1-1-2016 tot en met 31-12-2016, kostenvergoeding € 0.

Er zijn geen uitkeringen gedaan wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen. 

Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT
Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen die in 2016 een 
bezoldiging boven het toepasselijke WNT-maximum hebben ontvangen, of waarvoor in eerdere jaren een 
vermelding op grond van de WNT heeft plaatsgevonden of had moeten plaatsvinden. Er zijn in 2016 geen 
ontslaguitkeringen aan overige functionarissen betaald die op grond van de WNT dienen te worden 
gerapporteerd. 
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Teneinde een indicatie te geven van de waarde van de materiële vaste activa vermelden wij hier de
verzekerde waarde per 31 december 2016:

Naaldwijk Wateringen 's-Gravenzande Kwintsheul Monster

Opstal/huurdersbelang n.v.t. n.v.t. n.v.t. 636.503 n.v.t.
Inventaris 303.200 200.000 279.900 112.500 145.600
Goederen en inventaris 75.900 50.000 59.000 28.125 36.600
Collectie 706.655 768.194 804.770 157.375 552.478
Automatisering 48.950 35.000 35.000 25.000 22.000

Maasdijk Honselersdijk De Lier Poeldijk

Opstal/huurdersbelang 22.600 n.v.t. 690.998 n.v.t.
Inventaris 33.600 30.300 120.000 75.000
Goederen en inventaris 8.700 7.600 25.000 18.750
Collectie 122.299 149.034 479.729 192.249
Automatisering 16.280 5.000 26.000 20.000

Banden en media

Voorts vermelden wij hier de omvang van het bezit aan grafische en audiovisuele materialen 
per 31 december.

2016 2015
Aantal Aantal

Naaldwijk 30.351 30.814
Wateringen 28.353 31.836
's-Gravenzande 32.626 32.702
Kwintsheul 6.058 6.606
Monster 20.408 22.515
Maasdijk 4.756 4.910
Honselersdijk 6.391 6.680
De Lier 18.296 18.825
Poeldijk 6.980 7.312
Heenweg 1.382 1.280
BS De Blinkerd 1.276 0
BS Ichthusschool 0 404
BS Immanuelschool 0 728
BS Joannes 4.583 4.581
BS Pius X 1.148 1.097
BS Prins Maurits 3.748 3.952

166.356 174.242
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Materiële vaste activa

Boekwaarde vaste activa per 31 december 2016.

Het pand van bibliotheek De Lier is in de balans opgenomen met een boekwaarde van € 0.
In 2016 is er een koopovereenkomst getekend voor een bruto bedrag van € 275.000. Per september 2017 zal 
de overdracht plaatsvinden.

De stichting heeft twee bibliotheken in eigendom:
Sportlaan 27 te De Lier
Sint Martinusstraat 67 te Naaldwijk

Begin 2001 is het nieuwe pand in Naaldwijk opgeleverd met een kostprijs van € 589.735, alsmede een 
inrichting met een kostprijs van € 269.737. Genoemde bedragen zijn volledig gedekt door subsidie en overige 
inkomsten en niet in de balans opgenomen.
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(1) Vorderingen en overlopende activa

31 december 201531 december 2016
€€

Debiteuren

Debiteuren 14.04523.665
14.04523.665

Belastingen

Omzetbelasting 6.91414.552
6.91414.552

Vooruitbetaalde bedragen

Tijdschriften 7.1713.837
Energiekosten 1931.853
Huur 64.4010
Onderhoudscontracten 2.9540
Telefoon/fax 440
Automatiseringskosten 4.0025.881
Overige 1.3752.858

80.14014.429

Vorderingen

Rente 5.2732.097
Overige vorderingen 6.500488

11.7732.585

Totaal vorderingen en overlopende activa 112.87255.231

De looptijd van de vorderingen en overlopende activa is korter dan een jaar.

Vooruitbetaalde bedragen
Vorig jaar is de vooruitbetaalde huur voor het jaar 2016 in 2015 verwerkt, waardoor deze als vooruitbetaald is 
opgenomen.
Voor het jaar 2017 is de huur in 2017 verwerkt, waardoor er geen vooruitbetaalde huur in 2016 is opgenomen.

Liquide middelen
De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting. 
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(2) Eigen vermogen

Vrij besteedbare reserve

Totaal
€

Reserve per 31 december 2015 106.933

Toevoeging 21.408

Totaal mutaties 21.408

Reserve per 31 december 2016 128.341

Bestemmingsreserve scholing/opleiding

Totaal
€

Reserve per 31 december 2015 25.000

Reserve per 31 december 2016 25.000

Voor ontwikkeling van medewerkers is er eind 2015 een bedrag van € 25.000 bestemd. Voor opleidingen op 
het gebied van "het werken in teams", projectmanagement, communicatie en kennisbevordering op het gebied 
van het ondersteunen van taalontwikkeling (leesconsulenten etc.) en het omgaan met vrijwilligers. Deze 
opleidingen zullen plaatsvinden in het jaar 2016 en 2017. In 2016 hebben we de bestemming nog niet 
aangesproken en zijn de diverse extra opleidingskosten gedekt door diverse externe bijdragen.
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Bestemmingsreserve externe ondersteuning

Totaal
€

Reserve per 31 december 2015 30.000

Reserve per 31 december 2016 30.000

De nieuw te ontwikkelen strategie vraagt naast opleiding van medewerkers ook vakgerichte ondersteuning in 
marketing/communicatie, het ontwikkelen en het managen van projecten en accountmanagement richting 
partners. Om de organisatie hierin te ondersteunen willen we een bedrag van € 30.000 bestemmen om externe 
ondersteuning van medewerkers te kunnen inkopen op de genoemde vakgebieden. Deze bestemming hebben 
we in 2016 nog niet aangesproken maar willen we in 2017/2018 uitgeven na definitieve goedkeuring van het 
inhoudelijk strategisch plan. De bestemming zal ingezet worden voor inhuur van extern personeel in 2017/2018 
voor diverse projecten. 
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(3) Voorzieningen

Totaal
€

Voorziening (her)inrichting en inventaris

Stand per 31 december 2015 23.028

Dotatie 10.000

Totaal mutaties 10.000

Stand per 31 december 2016 33.028

Bibliotheek Westland beschikt over 6 vestigingen en 4 steunpunten. Afhankelijk van de periode van inrichting 
en gewijzigde inzichten worden jaarlijks diverse aanpassingen gedaan aan de inrichting of worden meubels 
aangevuld of vervangen ten laste van deze voorziening. In 2015 is deze voorziening gedeeltelijk aangesproken 
voor de realisatie van het Steunpunt Kwintsheul (€ 18.965), dit naast de ontvangen subsidie van de gemeente 
om de inrichting van het nieuwe steunpunt te kunnen realiseren. Het pand van de bibliotheek De Lier wordt na 
3 jaar te koop te hebben gestaan in september 2017 overgedragen. Bij verhuizing zal deze voorziening worden 
aangesproken. Daarnaast zal deze voorziening worden ingezet bij herhuisvesting van diverse panden. De 
inschatting is dat diverse bibliotheken de komende jaren zullen verhuizen (zoals Monster, Wateringen, 
Poeldijk).

Totaal
€

Voorziening automatisering

Stand per 31 december 2015 109.669

Stand per 31 december 2016 109.669

Het restant van deze voorziening is bedoeld voor toekomstige vervanging ICT, hiervoor vinden begin 2017 
gesprekken plaats met een tweetal aanbieders. De hardware in de bibliotheken is dringend aan vervanging 
toe. Daarnaast dienen er aanpassingen te worden doorgevoerd in de ICT-infrastructuur bij nieuwe 
huisvestingsprojecten ten behoeve van bibliotheek De Lier en andere voorkomende herhuisvesting 
voortvloeiend uit de nieuwe visie van bibliotheek Westland (zie voorziening herinrichting en inventaris). Reële 
plannen worden momenteel ontwikkeld voor Monster. De kosten hiervoor zijn nog niet precies in te schatten. 
Tevens zullen er zelfservice-units worden vervangen.  
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Totaal
€

Voorziening groot onderhoud

Stand per 31 december 2015 95.366

Dotatie 3.000

Totaal mutaties 3.000

Stand per 31 december 2016 98.366

Bibliotheek Westland heeft 2 panden in eigendom. Voor het pand in De Lier is er een vigerend 
onderhoudsplan. Dit plan is gedeeltelijk uitgevoerd. Het pand is verkocht per 1 september 2017. Daarnaast zijn 
er een aantal zaken in Naaldwijk die opgepakt dienen te worden zoals een brandmeldinstallatie op last van de 
brandweer, onderhoud elektrische deuren, onderhoud verwarmingsketel 12 jaar oud. Ten slotte kan nog 
worden opgemerkt dat verbouwings- en onderhoudswerkzaamheden zijn voorzien voor diverse vestigingen 
i.v.m. aanpassingen en verhuizingen.
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(4) Kortlopende schulden

31 december 201531 december 2016
€€

Vooruitontvangen bedragen

Contributies leden 101.95597.822
Subsidies 10.7320
Vooruitontvangen bedragen 05.464

112.687103.286

Crediteuren

Crediteuren 121.774108.541

121.774108.541

Belastingen

Loonheffing 28.74928.558

28.74928.558

Pensioenpremies

Pensioenpremies 10.96614.002

10.96614.002

Overige schulden

Media in bestelling 27.45829.359
Reservering vakantiedagen 39.28527.324
Reservering vakantiegeld 35.71336.462
Personeelskosten 7.1621.069
Accountantskosten 3.6003.600
Netto salarissen 6.6854.808
Automatiseringskosten 020
Rente en bankkosten 248267
Deposito's leden 18.57320.875
Terugbetaling tegoed 0611
Energiekosten 51.00055.000
Projecten 19.69239.024
Collectie en media 0632
Overige schulden 5004.175

209.916223.226

Totaal kortlopende schulden 484.092477.613

De looptijd van de kortlopende schulden is korter dan een jaar.

Energiekosten: betreft een reservering opgebouwd vanaf 2007 tot en met 2016 voor nog te betalen energieafrekeningen 
aan de Gemeente voor de vestiging Wateringen. In het voorjaar van 2017 zal met de Gemeente worden overlegd en zullen 
er afspraken worden gemaakt, op welke termijn er afgerekend dient te worden.
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Niet uit de balans blijkende verplichtingen

Momenteel zijn er langlopende verplichtingen voor de navolgende posten. 

  
 2016 2017 2018 2019 totaal 
6 copiers (tot 01-04-2019) 8.898  8.898 8.898 2.225 28.920  

  
huur 2016 2017 2018 2019 totaal 

  
De Lier ( De Viermaster) 2.004  2.004 2.004 2.004 8.016  
Poeldijk 24.555  24.555 24.555 24.555 98.221  
Wateringen 108.000  108.000 108.000 108.000 432.000  
's Gravenzande 62.520  62.520 62.520 62.520 250.080  
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Rekening
2015

Begroting
2016

Rekening
2016

€€€
Baten

(5) Bijdrage leners
Contributies 410.869392.400404.784
Leengelden 8751.000853
Telaatgelden 76.67074.30074.890
Bespreekgelden 4.1834.1004.791
Schadevergoeding materialen 4.7725.1004.160
Verkoop afgeschreven materialen 6.7207.0006.590
Bijdrage scholen en instellingen 1.6051.7005.454
Bijdrage leeskringen 30820011
Bijdrage internet 1.1141.000928
Overige baten leners 22730071

507.343487.100502.532

(6) Specifieke dienstverlening
Huur catalogi en collectie 1.7351.3001.597
Specifieke opbrengsten dienstverlening 02.0004.430
Ontwikkeling en educatie 17.12026.00026.163
Kunst en cultuur 9.6049.2008.221
Lezen en literatuur 3.6563.6001.252
Opbrengst kopieer- en printapparatuur 1.7061.4001.766
Opbrengst detachering 17200
Verhuur gebouwen 19.06811.00012.058
Overige specifieke opbrengsten 4301.0001.069

53.49155.50056.556

Verhuur gebouwen:
Verminderde inkomsten door verhuizing van het kinderdagverblijf  'Drie turven hoog' naar de Andreasschool.
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Rekening
2015

Begroting
2016

Rekening
2016

€€€
Baten

(7) Diverse baten
Rente 5.3138.0002.097
Opbrengst materialen 52071
Sponsoring, donaties en reclame 02.0000
Koffieautomaten 9181.300591
Opbrengst projecten 24.386082.822
Overige diverse baten 2.11520010.055
Baten voorgaande jaren 24.12800

56.91211.50095.636

Rente:
Deze post is lager dan begroot door een lagere rentestand.

Opbrengst projecten:
Zie projectoverzicht.

Overige diverse baten:
Betreft een factuur aan de Gemeente met betrekking tot de verhuizing van Maasdijk.

(8) Subsidies
Exploitatiesubsidie 1.649.2641.693.5001.680.388
Overige subsidies en bijdragen 1320112

1.649.3961.693.5001.680.500

Exploitatiesubsidie:
De exploitatiesubsidie is ontvangen conform subsidiebeschikking gemeente Westland van november 2015 met 
documentnummer 15-0639170. 

Totaal baten 2.267.1422.247.6002.335.224
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Rekening
2015

Begroting
2016

Rekening
2016

€€€
Lasten

(9) Bestuur en organisatie
Bestuurskosten 2.9102.8002.946
Promotie en representatie 6700518
Publiciteit en voorlichting 10.90314.00016.966
Contributies 12.16217.00011.523
Documentatie en vakliteratuur 1.6011.4001.528
Accountantskosten 3.4707.0006.912
Onderzoekskosten organisatie 3.0000489
Overige bestuurs- en organisatiekosten 3.1487.0000

37.86449.20040.882

(10) Huisvesting
Huur gebouwen 205.768207.500205.324
Servicekosten 2.2702.2002.472
Dotatie voorziening (her)inrichting en inventaris 10.000010.000
Overige kosten (her)inrichting en inventaris 5.1313.0001.918
Onderhoud gebouwen, (her)inrichting en inventaris 9.75216.00026.512
Dotatie voorziening groot onderhoud 3.00003.000
Schoonmaakkosten 63.52267.00063.917
Energiekosten 33.27160.00052.219
Teruggave energiebelasting 009.014-
Belastingen 16.00117.00012.209
Verzekeringen 6.9608.0006.705
Arbokosten 332500321
Beveiligingskosten 5.7856.0005.480
Overige huisvestingskosten 6070185

362.399387.200381.248

Energiekosten:
Deze post is lager dan begroot door teruggave jaarafrekeningen (warme winter) en retour energiebelasting 
(REB), totaal ca. € 14.000.
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Rekening
2015

Begroting
2016

Rekening
2016

€€€
Lasten

(11) Personeel
Salariskosten 715.583947.100733.535
Sociale lasten 124.9780124.871
Pensioenpremies 103.0840107.605
Verzuimverzekering 11.14812.00011.144
Uitkering verzuimverzekering 402-500-1.771-
Reis- en verblijfkosten 6.7887.0007.326
Studiekosten en deskundigheidsbevordering 15.04130.00017.470
Arbodienst 2.3423.0002.416
Vrijwilligerskosten 33.98528.00038.426
Extern personeel 8.7597.5008.874
Kosten P&O 1.6318.0009.389
Kosten ondernemingsraad 03.0000
Mutaties br personeel 001.750
Overige personeelskosten 21.06013.00015.443
Overboeking salariskosten 30.195-043.470-

1.013.8021.058.1001.033.008

Studiekosten en deskundigheidsbevordering:
Opleidingsplan is eind 2015 'on hold' gezet in verband met de ontwikkeling van de nieuwe strategische visie. In 
2016 zijn al een aantal nieuwe opleidingen aangeboden aan medewerkers. In 2017 zal het plan verder worden 
uitgewerkt. Zie hiervoor ook de bestemmingsreserve scholing/opleiding.

Vrijwilligers:
Inzet vrijwilligers voor basisprocessen is door de reorganisatie in 2014 structureel verhoogd. Daarnaast worden 
er steeds meer vrijwilligers ingezet op nieuwe activiteiten. 

Overboeking salariskosten:
Salariskosten doorbelast conform afspraken naar de diverse uitgevoerde projecten zie hiervoor het 
projectoverzicht.

(12) Administratie
Reproductie/drukwerk 14.49516.00016.159
Kantoorbenodigdheden 3.4433.5003.482
Porti- en vrachtkosten 2.3553.2001.112
Telefoonkosten 5.4686.0005.401
Bankkosten 2.5622.2003.135
Webshop betalingsverkeer 1960213
Administratie verwerking 39.70540.70039.836
Incassokosten 564300125
Overige administratiekosten 2.952-3001.747-

65.83672.20067.716

Overige administratiekosten:
De overige administratiekosten betreffen voornamelijk maandelijkse afrondingsverschillen tussen BicatWise en 
de financiële administratie. 
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Rekening
2015

Begroting
2016

Rekening
2016

€€€
Lasten

(13) Transportkosten
Transport-derden 11.41612.00011.774

11.41612.00011.774

(14) Automatisering
Aanschaf automatisering 5.8647.5008.718
Licenties 17.47014.00018.525
Verwerking bibliotheekautomatisering 82.55883.60080.407
ICT-beheer en onderhoud 26.70828.80034.470
Catalogiseren 18.91019.00011.449
Communicatie/datalijnen 10.94512.00011.408
Overige automatiseringskosten 002.108

162.455164.900167.085

Licenties:
Deze post is te laag begroot. De overschrijding wordt veroorzaakt door licenties voor SchoolWise, 
betaalautomaten/zelfbediening, storycast en TicketWise.  

  
(15) Collectie en media
Aanschaf collectie en media 290.538279.000279.473
Aanschaf digitale bestanden 4.51610.0007.805
AI's kosten collectie en media 11.22011.50013.877
Huur collectie en media 2.4413.0001.968
Leenrechtvergoedingen 104.123109.80096.891
Tijdschriften en dagbladen 29.64833.00039.374
Overige collectie en media 104100263

442.590446.400439.651

Collectie en media:
Leenrechtvergoeding is lager dan begroot, door minder primaire uitleningen.
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Rekening
2015

Begroting
2016

Rekening
2016

€€€
Lasten

(16) Specifieke kosten
Inlichtingenfunctie 0090
Kennis en informatie 10.47312.80010.000
Ontwikkeling en educatie 17.21812.50021.117
Kunst en cultuur 4.7346.3002.447
Lezen en literatuur 18.04217.00015.895
Ontmoeting en debat 1.8692.0001.376
Publiciteit 1.08000
Website, bouwen en onderhoud 1.1622.000728
Cursussen en workshops 2.9335.0008.327
Overige specifieke kosten 5330284

58.04457.60060.264

(17) Overige kosten
Kosten projecten 54.1450100.847
Lasten voorgaand boekjaar 822011.341

54.9670112.188

Kosten projecten:
Zie projectenoverzicht.

Totaal lasten 2.209.3732.247.6002.313.816

Resultaat boekjaar 57.769021.408



OVERIGE GEGEVENS
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Gebeurtenissen na balansdatum

Na afloop van het boekjaar hebben zich geen gebeurtenissen voorgedaan, die belangrijk zijn voor de 
interpretatie van de cijfers.
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Controleverklaring

Hier komt de controleverklaring...........
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Projectenoverzicht

Mutaties via Balans Balans Balans

Project Project Saldo Kosten Opbrengst Resultaat t.l.v.
Ontvangen 
subsidies Projecten

nummer omschrijving 1-1-2016 boekjaar boekjaar
eigen 

middelen boekjaar 31-12-2016
17 Digitale Bibliotheek -16.720€  4.568€      -4.568€           -12.152€        
24 Speel-o-theek -2.972€    1.858€      -1.858€           -5.250€       -6.363€          
28 Taalhuis -€         61.074€    -43.574€         17.500€           -46.420€     -2.846€          
29 Boekstart in de KOV -€         18.693€    -18.693€         -30.200€     -11.507€        
30 Voorleesvisite -€         3.494€      -3.494€           -4.000€       -506€             
31 Digisterker -€         11.009€    -10.484€         -525€               -10.484€     -€               
32 De Bibliotheek op school (dBos) -€         150€         -150€              -5.800€       -5.650€          

Totaal -19.692€  100.847€  -82.822€         16.975€           -102.154€   -39.024€        

Digitale Bibliotheek
Deze middelen worden ingezet als eigen bijdrage om het project Digi-tech uit te rollen.Tezamen met de toegezegde middelen van de fondsen en Fun&Fit.

Speel-o-theek
De middelen van de twee Speel-o-theken zijn opgenomen in het project Speel-o-theek, vanuit dit project zullen de nieuwe materialen worden aangeschaft t/m 2018.

Taalhuis
Project Taalhuis is april 2016 gestart en wordt Q1 2017 geëvalueerd.

BoekStart in de Kinderdagverblijven
Het project is grotendeels uitgevoerd in 2016, het nog opstaande deel wordt uitgegeven in Q1 en betreft o.a. leesbevorderende materialen voor de diverse locaties, 
uren van medewerkers voor de ondersteuning bij ouderparticipatie en inhuur derden voor cursussen en bijeenkomsten.

Voorleesvisite
Dit is een doorlopend project, waarvoor in 2016 een donatie van de Rotary Polanen is verkregen. 

Digisterker
Project is afgerond eind 2016.

dBos
Deze middelen zijn eind 2016 toegekend ter ondersteuning van dBos op de deelnemende basisscholen.

Staat van baten en lasten


