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GS-Voorstel
Besluitnummer

PZH-2018-664231424 (DOS-2016-
0006840)

Onderwerp

Voortgangsrapportage 2018 Opdrachtgeverschap ProBiblio

Advies

1 . Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten waarmee de Staten in kennis worden gesteld

van de voortgang in het meer sturend opdrachtgeverschap van de provincie voor ProBiblio

en waarin enkele relevante ontwikkelingen worden geschetst.

2. Vast te stellen de Voortgangsrapportage 2018 Opdrachtgeverschap ProBiblio. 

3. Vast te stellen de Rapportage monitor bibliotheeknetwerk Zuid-Holland van 25 mei 2018.

4. Vast te stellen de publiekssamenvatting behorende bij de Voortgangsrapportage 2018

Opdrachtgeverschap ProBiblio. 

Besluit GS

Conform advies vastgesteld

 

Bijlagen

GS-brief aan PS over de voortgang van het opdrachtgeverschap ProBiblio 2018

Rapportage monitor bibliotheeknetwerk Zuid-Holland 25 mei 2018

Voortgangsrapportage 2018 Opdrachtgeverschap ProBiblio

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn

A-Openbaar 16 oktober 2018 -
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1 Toelichting voor het College

 

Zie brief van GS aan PS.

 

Met de GS-brief aan Provinciale Staten worden de Staten in kennis gesteld van de voortgang in

het meer sturend opdrachtgeverschap van de provincie voor ProBiblio. Daarvoor is bijgevoegd

een Voortgangsrapportage 2018 Opdrachtgeverschap ProBiblio. In deze Voortgangsrapportage

worden relevante aspecten in het opdrachtgeverschap uitgelicht. Daarnaast is bijgevoegd de

Rapportage monitor bibliotheeknetwerk Zuid-Holland 25 mei 2018. Deze rapportage geeft inzicht

in de resultaten en ontwikkelingen van de functies van de bibliotheek die zijn benoemd in de Wet

stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen. De rapportage is gebaseerd op gegevens die

openbaar en beschikbaar zijn en richt zich specifiek op Zuid-Holland. 

 

Financieel en fiscaal kader

Er zijn geen financiële en fiscale consequenties.

 

Totaalbedrag excl. BTW: Er zijn geen uitgaven gemoeid met dit besluit.

Programma: 4.2 Cultuurparticipatie en bibliotheken

Financiële risico’s: Geen

Juridisch kader

Op 1 januari 2015 is de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob) in werking

getreden. De provincie Zuid-Holland heeft de uitvoering van de wettelijke taken belegd bij de

provinciale ondersteuningsinstelling ProBiblio. ProBiblio ontvangt een boekjaarsubsidie op basis

van de Algemene subsidieverordening Zuid-Holland 2013. 

 

2 Proces

 

Portefeuillehouder Janssen heeft de Staten in 2016 met twee brieven geïnformeerd over het

bibliotheekbeleid waarin hij allereerst een uitspraak heeft gevraagd over de rol van de provincie in

het bibliotheekbeleid en opdrachtgeverschap ProBiblio. De Staten spraken 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. In de commissie Bestuur en Middelen van 6 september

2017 is gesproken over de voortgang van het Opdrachtgeverschap ProBiblio. In deze vergadering

heeft portefeuillehouder Janssen de Staten toegezegd in 2018 wederom een

voortgangsrapportage aan te bieden.

 

Via een GS-brief worden de voortgangsrapportage en de Rapportage monitor bibliotheeknetwerk

Zuid-Holland 25 mei 2018 ter kennisname aan Provinciale Staten gestuurd.

 

De aanvraag voor de boekjaarsubsidie voor 2019 wordt voor 1 oktober 2018 door ProBiblio

ingediend. Deze gaat vergezeld van het werkplan met activiteiten voor 2019. Nadat de

boekjaarsubsidie voor 2019 in bestuurlijk mandaat is verleend, wordt het werkplan door de 1 e
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portefeuillehouder met een lid-GS-Brief naar de Staten gestuurd, zodat alle stukken op 12

december 2018 door de Staten besproken kunnen worden. 

 

Dit jaar worden evaluaties van subsidieregelingen en begrotingssubsidies cultuur en erfgoed

uitgevoerd. Deze worden toegezonden aan de Staten. De evaluatie van de boekjaarsubsidie aan

ProBiblio maakt hier onderdeel van uit. Bevindingen en aanbevelingen uit deze evaluatie worden

in overleg met ProBiblio opgepakt.

 

3 Communicatiestrategie

 Niet aan de orde. 

 


