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2019

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Het Algemeen Bestuurscollege van de Koninklijke Bibliotheek, Koninklijke
Bibliotheek
•

•

gelet op artikel 20, eerste lid, van de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen, de artikelen
1.2, eerste lid, onder c, en 1.4, eerste lid, van het Subsidiereglement Koninklijke Bibliotheek 2019
en de artikelen 3, eerste lid, onder c, en 5, eerste lid, van de Tijdelijke regels subsidieverstrekking
Aangepast Lezen 2019–2022;
overwegende dat de subsidieplafonds voor het jaar 2019 voor de subsidies als bedoeld in de
artikelen 6 en 7 van de Tijdelijke regels subsidieverstrekking Aangepast Lezen 2019–2022 al zijn
vastgesteld op 12 december 2018.

BESLUIT
Voor het jaar 2019 de volgende subsidieplafonds ter zake van de Tijdelijke regels subsidieverstrekking
Aangepast Lezen 2019–2022 vast te stellen:

A Subsidieplafond ‘Bijdrage vrijwilligers’
Het subsidieplafond voor de in artikel 8, eerste lid, vermelde activiteit ‘bijdrage vrijwilligers’ bedraagt
€ 96.000.
Het beschikbare budget wordt naar evenredigheid verdeeld.

B Subsidieplafond ‘Projectsubsidies met een indieningsdatum’
Het subsidieplafond voor de in artikel 9, tweede lid, onder a, vermelde projectsubsidies met een
indieningsdatum bedraagt € 250.000. Het tijdvak waarin deze subsidies kunnen worden aangevraagd
is de maand mei van ieder jaar.
Voor deze projectsubsidies geldt als verdeelsleutel dat indien de aanvragen, waarop niet afwijzend is
beslist, het subsidieplafond overschrijden, het Algemeen Bestuurscollege deze aanvragen rangschikt
en de subsidie verleent op volgorde van de rangschikking.
Het Algemeen Bestuurscollege beoordeelt en rangschikt de aanvragen op basis van de criteria
‘kwaliteit’ en ‘de mate waarin de activiteit bijdraagt aan het realiseren van de in artikel 4 genoemde
doelstellingen’. Naarmate een aanvraag beter aan deze criteria voldoet, wordt deze hoger gerangschikt.
De rangschikkingscriteria wegen beide even zwaar. Binnen het criterium ‘de mate waarin de activiteit
bijdraagt aan het realiseren van de in artikel 4 genoemde doelstellingen’ weegt iedere doelstelling
even zwaar.

C Subsidieplafond ‘Projectsubsidies zonder indieningsdatum vooral gericht op verankering
van Aangepast Lezen in de openbare (lokale) bibliotheek of de landelijke digitale openbare
bibliotheek’
Het subsidieplafond voor de in artikel 9, tweede lid, onder b, vermelde projectsubsidies zonder
indieningsdatum vooral gericht op verankering van Aangepast Lezen in de openbare (lokale)
bibliotheek of de landelijke digitale openbare bibliotheek bedraagt € 120.000.
Voor deze projectsubsidies geldt als verdeelsleutel de volgorde van binnenkomst van de aanvragen.
De datum waarop de aanvraag volledig is ontvangen geldt als ontvangstdatum.

D Subsidieplafond ‘Projectsubsidies voor incidentele activiteiten niet vallend onder
projectsubsidies als bedoeld in artikel 9, tweede lid, onder b en c’
Het subsidieplafond voor de in artikel 9, tweede lid, onder c, vermelde projectsubsidies voor incidentele activiteiten die niet vallen onder de projectsubsidies als bedoeld onder a en b, maar naar het
oordeel van de KB zodanig bijdragen aan het realiseren van de doelstellingen van het Beleidskader
Aangepast Lezen 2019–2022, dat daarvoor een subsidie kan worden verstrekt, bedraagt € 350.000.
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Voor deze projectsubsidies geldt als verdeelsleutel de volgorde van binnenkomst van de aanvragen.
De datum waarop de aanvraag volledig is ontvangen geldt als ontvangstdatum.
Dit besluit treedt in werking op de dag na de dag van bekendmaking.
Aldus vastgesteld op 12 februari 2019
De voorzitter van het Algemeen Bestuurscollege van de Koninklijke Bibliotheek,
T.H.J. Joustra
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