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Onderwerp

Voortgangsrapportage 2018 opdrachtgeverschap
ProBiblio
Geachte Statenleden,

Op 28 september 2016 heeft u in de Statencommissie Bestuur en Middelen gesproken over de
provinciale taken bibliotheekwerk en het opdrachtgeverschap voor ProBiblio. U 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 en het rapport van de doorlichting van ProBiblio.
In de Statencommissie van 6 september 2017 heeft u gesproken over de voortgang van het plan
van aanpak. Gedeputeerde Janssen heeft u toen toegezegd hierover in 2018 wederom te
informeren. Bijgaand treft u daarom een Voortgangsrapportage 2018 opdrachtgeverschap
ProBiblio aan. Deze gaat vergezeld van de Rapportage monitor bibliotheeknetwerk Zuid-Holland
van 25 mei 2018.
Gesteld kan worden dat de provincie het afgelopen anderhalf jaar flink heeft geïnvesteerd in haar
rol, de relatie met ProBiblio en het netwerk in de bibliotheeksector. De activiteiten van ProBiblio
sluiten meer aan bij de provinciale ambities en de opgaven die in de bibliotheeksector spelen. De
provincie heeft contact met de Koninklijke Bibliotheek, Interprovinciaal Overleg (IPO), gemeenten,
bibliotheken en andere provincies. Dit draagt bij aan de informatiepositie van de provincie en
vergroot de mogelijkheden om samen te werken. Met deze inspanningen denken we onze
wettelijke taken goed uit te voeren en de bibliotheken adequaat te ondersteunen.
ProBiblio heeft een rapportage opgesteld met kerngegevens over de bibliotheken in Zuid-Holland.
Deze Rapportage monitor bibliotheeknetwerk Zuid-Holland 25 mei 2018 is bijgevoegd. Op basis
van deze rapportage kan geconcludeerd worden dat de spreiding en het bereik van bibliotheken
binnen Zuid-Holland goed is. In Zuid-Holland was er tussen 2015 en 2016 een lichte toename van
het aantal vestigingen. Dit werd vooral veroorzaakt door een stijging van het aantal vestigingen
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met zelfbediening. De gemiddelde afstand tot een bibliotheek bedroeg in Zuid-Holland in 2016 1 ,6
kilometer. Dit is minder dan gemiddeld in heel Nederland (1 ,9 km). De afstand tot aan een
bibliotheek in het landelijk gebied in Zuid-Holland was logischerwijs groter (2,0 km) dan in het
stedelijk gebied (1 ,3 km). Het aantal openingsuren per week is in Zuid-Holland toegenomen,
waarbij ook veel wordt gewerkt met (deels) onbemande uren. Vooral in het landelijk gebied in
Zuid-Holland is het aantal openingsuren verruimd. In 2016 waren ongeveer 665.000 mensen lid
van een bibliotheek in Zuid-Holland. Het ledenbereik ligt daarmee rond de 18,5% en is vrij stabiel.
Het aantal bezoeken aan de Zuid-Hollandse bibliotheken is licht gestegen. Dit kan te maken
hebben met het feit dat er ten opzichte van 2015 in 2016 20% meer activiteiten werden
aangeboden. Jaarlijks zal ProBiblio de rapportage aanvullen met actuele gegevens, zodat in de
loop van de tijd een goed beeld ontstaat van relevante ontwikkelingen en trends. Deze informatie
kan in de toekomst gebruikt worden bij het bepalen van de inzet van ProBiblio.
Dit jaar worden evaluaties van subsidieregelingen en begrotingssubsidies cultuur en erfgoed
uitgevoerd. Deze worden u toegezonden. De evaluatie van de boekjaarsubsidie aan ProBiblio
maakt hier onderdeel van uit. Bevindingen en aanbevelingen uit deze evaluatie worden in overleg
met ProBiblio opgepakt.
Zodra de boekjaarsubsidie voor 2019 voor ProBiblio is verleend stuurt gedeputeerde Janssen u
het Jaarwerkplan van ProBiblio met de activiteiten voor 2019.

Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
secretaris,

voorzitter,

drs. H.M.M. Koek

drs. J. Smit
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