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GS-Voorstel
Besluitnummer

PZH-2017-591712255 (DOS-2016-

0006840)

Contact

drs. G. de Wolf

070 - 441 67 77

g.de.wolf@pzh.nl

A.C.A. (Alrik) Kalsbeek

070-4416015

aca.kalsbeek@pzh.nl

Onderwerp:

Opdrachtgeverschap provinciale ondersteuningsinstelling ProBiblio

Publiekssamenvatting:

Bibliotheken zijn belangrijke maatschappelijke instellingen die zich richten op het overbrengen 

van kennis, informatie en plezier in lezen. Bibliotheken werken daarvoor samen met andere 

instellingen zoals scholen. In veel bibliotheken kun je terecht voor veel meer dan lezen alleen: 

bijvoorbeeld voor cursussen, debat, ontmoetingen en culturele evenementen. De provincie Zuid-

Holland ondersteunt de lokale bibliotheken in de provincie bij het vervullen van hun 

maatschappelijke taak via de provinciale ondersteunings instelling ProBiblio. Eind 2016 heeft de 

provincie ervoor gekozen om zich intensiever met de bibliotheken en ProBiblio bezig te houden. 

Daarvoor is een plan van aanpak opgesteld. De eerste resultaten van deze inspanningen worden 

nu gedeeld met de Staten.

Advies:
- Overeenkomstig het bij dit voorstel gevoegde ontwerp besluit een beleidsregel vast te stellen, 

inhoudende een toetsingskader voor de activiteiten van de provinciale 
ondersteuningsinstelling als bedoeld in de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen, 
welke dient als sturingsinstrument binnen de subsidierelatie tussen de provincie en de 
provinciale ondersteuningsinstelling (thans Probiblio);

- Te bepalen dat het onder 1 genoemde besluit bekendgemaakt wordt door publicatie in het 
Provinciaal Blad;

- Vast te stellen de GS-brief en de bijbehorende voortgangsrapportage aan Provinciale Staten 
waarmee ze in kennis worden gesteld van de voortgang in het meer sturend 
opdrachtgeverschap van de provincie voor ProBiblio;

- Vast te stellen de publiekssamenvatting behorende bij de Voortgangsrapportage 
Opdrachtgeverschap ProBiblio.

Besluit GS:
Vastgesteld conform advies.

Paraaf voor agendering:

Behandelend ambtenaar: drs. G. de Wolf/A. C.A.Kalsbeek Akkoord

Ambtelijk opdrachtgever / Leidinggevende: Koster, HR digitaal

Bestuurlijk opdrachtgever / Portefeuillehouders: Janssen, RA

Provinciesecretaris drs. J.H. de Baas

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn

A-Openbaar 27 juni 2017
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Bijlagen:
- GS-brief Opdrachtgeverschap ProBiblio
- Voortgangsrapportage opdrachtgeverschap ProBiblio
- Toetsingskader provinciale ondersteuningsinstelling Zuid-Holland
- Aangepaste subsidieaanvraag ProBiblio 2017 ( jaarwerkplan)

1 Toelichting voor het College

Zie brief van GS aan PS

Financieel en fiscaal kader:

Geen opmerkingen

Juridisch kader:

Het toetsingskader wordt als leidraad gebruikt bij het verlenen en vaststellen van de subsidie. Het 

verlenen van de subsidie gebeurt onder bestuurlijjk mandaat en het vaststellen onder ambtelijk 

mandaat. De leidraad is dus een instrument voor degenen die onder bestuurlijk mandaat en 

ambtelijk mandaat besluiten nemen. Om het toetsingskader een formele status te verlenen ligt het 

ter vaststelling voor in Gedeputeerde Staten.

2 Proces

Portefeuillehouder de heer Janssen heeft de Statencommissie Bestuur en Middelen in 2016 met

twee brieven geinformeerd over het bibliotheekbeleid waarin hij allereerst aan de 

Statencommissie een uitspraak heeft gevraagd over de rol van de provincie in het 

bibliotheekbeleid en opdrachtgeverschap ProBiblio. De Statencommissie sprak zich uit voor

een sturend opdrachtgeverschap en een rol als betrokken goed geïnformeerde overheid. De extra 

benodigde ambtelijke capaciteit werd gerealiseerd door de boekjaarsubsidie van ProBiblio 

jaarlijks met € 50.000,00 te verlagen. Met de tweede brief werd een plan van aanpak 

Opdrachtgeverschap ProBiblio en een Quick scan Doorlichting ProBiblio meegestuurd. 

Aan de Statencommisie Bestuur en Middelen zijn op 25 januari 2017 een Voortgangsrapportage, 

een definitief werkplan 2017 en een toetsingskader toegezegd.

ProBiblio wordt mede gesubsidieerd door de Provincie Noord-Holland. Op ambtelijk niveau zijn 

afspraken gemaakt over onder andere het gescheiden registreren van projecturen voor Zuid-

Holland en Noord-Holland. Na de zomer van 2017 vindt bestuurlijk overleg plaats tussen de

portefeuillehouders van beide provincies.

Via een GS brief worden de voorgangsrapportage, het jaarwerkplan en het toetsingskader ter 

kennisname aan Provinciale Staten gestuurd.
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3 Communicatiestrategie

Na vaststelling van het toetsingskader in Gedeputeerde Staten volgt een publicatie daarvan in het 

Provinciaal Blad.
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