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Aan Provinciale Staten

Onderwerp 

Aanbieding concept geactualiseerd toetsingskader 

provinciale ondersteuningsinstelling openbare

bibliotheekvoorzieningen Zuid-Holland (Probiblio)

 

Geachte Statenleden, 

‘De bieb is van ons allemaal, daar aankomen raakt een maatschappelijke zenuw’ (Volkskrant,

november 2021). ‘De bibliotheek is open en dat is niet alleen goed nieuws voor boekenwurmen’

(Trouw, mei 2021). ‘Help. QR-code, DigiD, waar, hoe? De bibliotheek biedt uitkomst’ (AD, oktober

2021). Dit zijn enkele actuele koppen uit de media die de relevantie van openbare bibliotheken en

ontwikkeling in de sector laten zien, maar tegelijkertijd ook tonen dat de beschikbaarheid en

bereikbaarheid van bibliotheekvoorzieningen geen gegeven is. Openbare bibliotheken zijn

belangrijke maatschappelijke instellingen waar iedereen welkom is om zich te ontwikkelen en

anderen te ontmoeten. De provincie Zuid-Holland ondersteunt de openbare bibliotheken in de

provincie bij het vervullen van hun taak via een boekjaarsubsidie aan de provinciale

ondersteuningsinstelling Probiblio.

Vanaf 1 januari 2017 geven wij uitvoering aan uw besluit om richting Probiblio een sturend

opdrachtgever te zijn. De provincie heeft de afgelopen jaren geïnvesteerd in haar rol, de relatie

met Probiblio en het netwerk in de bibliotheeksector. Dit draagt bij aan onze informatiepositie en

vergroot de mogelijkheden om samen te werken met partners in het netwerk. Wij hebben in 2017

een toetsingskader voor de provinciale ondersteuningsinstelling openbare

bibliotheekvoorzieningen vastgesteld. U heeft dit destijds van ons ontvangen. 

Met onze brief van 15 september 2020 (PZH-2020-749800220) hebben wij u geïnformeerd dat

het toetsingskader een nuttig instrument is gebleken, maar dat we het op onderdelen inhoudelijk

willen actualiseren. Redenen hiervoor staan in die brief en betreffen de evaluatie van de Wsob,

het vastgestelde landelijk bibliotheekconvenant en de Zuid-Hollandse situatie met betrekking tot

onder meer laaggeletterdheid. U heeft hierover in de Commissie Bestuur, Maatschappij en

Middelen van 7 oktober 2020 gesproken. Bijgevoegd treft u het concept aan van het

geactualiseerde toetsingskader.  
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De actualisatie is in lijn met onze brief van 15 september 2020 en betreft met name de volgende

onderdelen:  

 In lijn met het landelijk bibliotheekconvenant ligt de focus op één rand voorwaardelijke en drie

inhoudelijke opgaven: (1) Robuuste professionele bibliotheek, (2) Geletterdheid, (3)

Persoonlijke ontwikkeling, participatie en zelfredzaamheid en (4) Digitale geletterdheid. Deze

opgaven worden gerealiseerd door middel van de uitvoering van de wettelijke taken (Wet

stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen, 2015). 

 De afgelopen jaren heeft Probiblio ons ondersteund bij publieksbereik van cultureel erfgoed

en archeologie. Daarnaast zien wij ook een rol voor Probiblio weggelegd bij thema’s als

immaterieel erfgoed, streekgeschiedenis, streektaal, en cultuureducatie en -participatie. Wij

vragen Probiblio deze thema’s in samenwerking met de andere provinciale cultuurinstellingen

op te pakken. Dit is opgenomen in het nieuwe (concept) toetsingskader. 

 Binnen Zuid-Holland bestaan verschillen tussen gemeenten voor wat betreft openbare

bibliotheekvoorzieningen en de mate van urgentie bij de maatschappelijke opgaven. Wij

vragen Probiblio om hier in de uitvoering daar waar mogelijk rekening mee te houden. Met

het geactualiseerde toetsingskader wordt ruimte voor maatwerk in de ondersteuning van

Probiblio gecreëerd zodat er meer oog kan zijn voor de lokale situatie van openbare

bibliotheken.

Dit concept is mede tot stand gekomen in overleg met Probiblio. Wij verwachten met de

aangescherpte focus het bibliotheekwerk in Zuid-Holland goed te kunnen ondersteunen.

Aangezien gedeputeerde Zevenbergen nog niet met u over dit onderwerp heeft gesproken,

kiezen wij er voor u eerst dit concept aan te bieden en daarna het kader vast te stellen. Wij hopen

u met deze brief voor nu voldoende informatie te hebben geboden en gaan graag met u in

gesprek over het bijgevoegde concept toetsingskader. 

Wij begrijpen dat Probiblio u heeft uitgenodigd voor een werkbezoek. Mocht u ingaan op deze

uitnodiging dan wensen wij u alvast een interessante bijeenkomst toe. 

Hoogachtend, 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris, voorzitter,

 
 

drs. H.M.M. Koek drs. J. Smit
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