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Onderwerp

Koers bibliotheekwerk

 
Advies

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

recente ontwikkelingen in het bibliotheekwerk en over de voorgenomen koers van

Gedeputeerde Staten ten aanzien van bibliotheekwerk.

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting behorende bij de brief aan Provinciale Staten

waarmee ze in kennis worden gesteld van recente ontwikkelingen en over de voorgenomen

koers van Gedeputeerde Staten ten aanzien van bibliotheekwerk.
 
Besluit GS
Vastgesteld conform advies.

Bijlagen
1 . GS-brief aan PS over koers bibliotheekwerk
2. Monitor bibliotheekwerk 2018

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn
A-Openbaar 15 september 2020 n.v.t.
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1 Toelichting voor het College

 

Met de brieven van 5 februari 2020 en 3 juni 2020 heeft gedeputeerde Vermeulen PS

geïnformeerd over ontwikkelingen in het bibliotheekwerk. De Staten hebben kenbaar gemaakt na

de zomer van 2020, in het licht van de recente ontwikkelingen, graag het gesprek te voeren over

de provinciale koers ten aanzien van het opdrachtgeverschap van de provinciale

ondersteuningsinstelling Probiblio. Met deze brief ontvangen de Staten extra informatie over de

laatste ontwikkelingen en wordt namens GS een beeld geschetst van de koers voor de komende

jaren.

 

Vanaf 1 januari 2017 geven GS uitvoering aan het PS-besluit om richting Probiblio (provinciale

ondersteuningsinstelling) een sturend opdrachtgever te zijn. Middels voortgangsrapportages heeft

u PS daarover geïnformeerd. Het sturend opdrachtgeverschap loopt goed. Onderdeel van dit

opdrachtgeverschap was het opstellen van een toetsingskader voor de gesubsidieerde activiteiten

van Probiblio. Dit kader heeft u in 2017 vastgesteld. In het licht van recente ontwikkelingen (zowel

landelijk als regionaal) is bijstelling van dit kader op onderdelen wenselijk. Daarnaast is

versterking van de relatie met gemeenten van belang voor het gehele netwerk. De provincie kan

daar een rol in spelen. 

 

Financieel en fiscaal kader

Totaalbedrag excl. BTW  : € 5.007.642,00

Programma   : Ambitie 4 - Concurrerend Zuid-Holland

Financiële risico’s  : Er zijn geen financiële risico’s. 

 

Genoemd totaalbedrag voor Probiblio maakt onderdeel uit van de begroting en vormt de dekking

voor het begrotingssubsidie Probiblio. Er zijn dus geen financiële consequenties.   

 

Juridisch kader

Het versturen van deze GS-brief heeft nog geen juridische gevolgen. Eerst wordt nog het gesprek

aangegaan met de Staten. Ook volgen nog gesprekken van gedeputeerde Vermeulen met

Probiblio, de provincie Noord-Holland en enkele partijen uit het bibliotheekwerk. Op basis daarvan

kunnen GS besluiten het toetsingskader aan te passen. 

 

2 Voorafgaande besluitvorming

 

2016 PS-besluit voor sturend opdrachtgeverschap Probiblio

2017 GS-besluit vaststelling Toetsingskader provinciale ondersteuningsinstelling Zuid-Holland

2017-2020; diverse voortgangsrapportages

17 juni 2020; Commissievergadering Bestuur, Middelen en Maatschappij (uiten wens voor

bespreking koers in oktober 2020)

 

3 Proces

 

De GS-brief bevat bovenop eerder verstuurde brieven door gedeputeerde Vermeulen extra

informatie voor de Staten om het gesprek te voeren over de provinciale koers ten aanzien van
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bibliotheekwerk. Dit betreft een stand van zaken van landelijke en regionale ontwikkelingen en

een schets van de koers zoals GS die voor ogen hebben. Op basis van de bespreking in de

commissie en de geplande bestuurlijke overleggen van gedeputeerde Vermeulen over dit

onderwerp kan de voorgenomen koers nog bijgesteld worden. Die ruimte is er. Daarna wordt

bepaald of het toetsingskader ter wijziging aan u wordt voorgelegd. Het vaststellen van het

toetsingskader en bijstelling daarvan is aan GS. 

 

4 Participatie

 

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

getreden. De Wsob gaat uit van een bibliotheekstelsel, waarin de drie overheden nadrukkelijk

samen de netwerk-verantwoordelijkheid dragen. Dit netwerk wordt gevormd door de lokale

bibliotheken, de provinciale ondersteuningsinstellingen en de Koninklijke Bibliotheek. De provincie

Zuid-Holland heeft de uitvoering van de wettelijke taken belegd bij de provinciale

ondersteuningsinstelling Probiblio. In de Wsob staan de verantwoordelijkheden en taken van de

verschillende deelnemers aan het netwerk van openbare bibliotheekvoorzieningen beschreven. 

 

De provinciale ondersteuningsinstelling is het primaire aanspreekpunt voor de provincie daar

waar het gaat om bibliotheekwerk. Daarnaast heeft de provincie zelf gewerkt aan het opbouwen

van een netwerk bij o.a. bibliotheken en gemeenten. Nadruk ligt daarbij op over en weer

informeren en overleg over gewenste ondersteuning door Probiblio. 

 

5 Communicatiestrategie

Op dit moment is externe communicatie niet aan de orde. Na eventuele vaststelling van een

gewijzigd toetsingskader behoort berichtgeving tot de mogelijkheden. 

 


