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Op 28 september 2016 heeft de Statencommissie Bestuur en Middelen gesproken over de 

provinciale taken bibliotheekwerk en het opdrachtgeverschap voor ProBiblio. De Commissie 

stemde in met een meer sturend opdrachtgeverschap. In december 2016 bent u per brief 

geïnformeerd over de wijze waarop aan dit besluit uitvoering wordt gegeven. Deze brief ging 

vergezeld van een plan van aanpak opdrachtgeverschap ProBiblio en het rapport van de 

doorlichting van ProBiblio. 

In de Statencommissie van 25 januari 2017 is afgesproken de voortgang in samenhang met het 

Toetsingskader en het definitieve jaarwerkplan 2017 van ProBiblio op 6 september 2017 te 

bespreken. Bijgaand treft u de Voortgangsrapportage opdrachtgeverschap ProBiblio, het 

Toetsingskader provinciale ondersteuningsinstelling Zuid-Holland en het jaarwerkplan 2017 van 

ProBiblio aan.   

Sturen op prestaties

De provincie heeft een toetsingskader opgesteld voor de beoordeling van de activiteiten van de 

provinciale ondersteuningsinstelling van Zuid-Holland. Het toetsingskader zal jaarlijks worden 

ingezet en is leidend bij de beoordeling van het jaarwerkplan en bij de beoordeling van de 

uitgevoerde activiteiten. De activiteiten in het definitieve Jaarwerkplan 2017 van ProBiblio zijn 

zoveel mogelijk in lijn gebracht met het toetsingskader ten opzichte van het oorspronkelijke 

jaarwerkplan. 

Met Noord-Holland zijn afspraken gemaakt over de projecten inclusief verdeelsleutel. Ook is

afgesproken elkaar te informeren over nieuwe ontwikkelingen en de resultaten van in gang 

gezette projecten.  Met ingang van 1 januari 2017 is ProBiblio gestart met een nieuw 

administratiesysteem waarbij medewerkers het aantal uren registreren dat zij voor bibliotheken in 
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Zuid-Holland of Noord-Holland hebben gewerkt. Daarmee krijgt de provincie beter zicht op wat 

ProBiblio voor Zuid-Holland doet. 

Sturen op provinciale speerpunten

ProBiblio werkt samen met partijen uit het bibliotheeknetwerk aan de provinciale 

Uitvoeringsagenda Innovatie. Tevens is een onderzoek uitgevoerd naar de toegevoegde waarde 

van interbibliothecair leenverkeer en hoe dit toekomstbestendig kan worden georganiseerd in 

Zuid-Holland. De resultaten daarvan worden besproken met de Koninklijke Bibliotheek, de Zuid-

Hollandse bibliotheken en gemeenten met als doel om tot een afgewogen pakket aan 

maatregelen te komen. Zowel bij de Uitvoeringsagenda innovatie als het interbibliothecair 

leenverkeer is specifiek aandacht voor het landelijk gebied in Zuid-Holland.

Ontwikkelingstraject ProBiblio 

Met ProBiblio is besproken wat de provincie verwacht van de organisatie. De provincie verwacht 

in ieder geval uitbreiding van het netwerk, vergroting van de innovatiekracht en vergroting van de 

transparantie. Daarnaast verwacht zij van ProBiblio dat de organisatie zich niet alleen op 

operationeel niveau begeeft maar ook op strategisch niveau adviseert. In een plan van aanpak 

heeft ProBiblio beschreven hoe zij daar de komende twee jaar naar toe werkt.

Provincie is een betrokken en goed geïnformeerde overheid.

De provincie voert inmiddels overleg met de Koninklijke Bibliotheek, IPO, gemeenten en 

bibliotheken, en volgt de trends en ontwikkelingen. 

Jaarlijks is € 50.000,00 van het gereserveerde bedrag van de boekjaarsubsidie voor ProBiblio 

bestemd voor de inzet van 0,5 fte voor het opdrachtgeverschap. Dit is per 1 januari 2017 

geëffectueerd.

   

   

     

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris, voorzitter,

drs. J.H. de Baas drs. J. Smit

Bijlagen:

- Voortgangsrapportage opdrachtgeverschap ProBiblio

- Toetsingskader provinciale ondersteunings instelling Zuid-Holland

- Aangepaste subsidieaanvraag {ProBiblio 2017 (jaarwerkplan)
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