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Onderwerp

Conceptbrief IPO Ruimte bibliotheken bij lockdown

Advies

1. In te stemmen met de conceptbrief van het IPO aan het Ministerie van Algemene Zaken

waarin gevraagd wordt om bibliotheken bij toekomstige lockdowns open te houden vanwege

hun waarde voor de samenleving. 

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting behorende bij het besluit over de conceptbrief van

het IPO aan het Ministerie van Algemene Zaken waarin gevraagd wordt om bibliotheken bij

toekomstige lockdowns open te houden vanwege hun waarde voor de samenleving. 

Besluit GS

Vastgesteld conform advies

Bijlagen

1. Conceptbrief IPO Ruimte bibliotheken bij lockdown

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn

A-Openbaar 24 november 2020 24 november 2020
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1 Toelichting voor het College

 

Openbare bibliotheken zijn belangrijke maatschappelijke instellingen waar iedereen welkom is om

zich te ontwikkelen en anderen te ontmoeten. De provincie Zuid-Holland ondersteunt de openbare

bibliotheken in de provincie bij het vervullen van hun taak via een boekjaarsubsidie aan de

provinciale ondersteuningsinstelling Probiblio. 

Begin 2020 werd het coronavirus, dat COVID-19 veroorzaakt, ook in Nederland geconstateerd.

De uitbraak leidde tot voor Nederland ongekende maatregelen, waarbij het maatschappelijke

verkeer voor een groot deel werd stilgelegd. Onder meer scholen, universiteiten, cafés,

kapperszaken, musea, bioscopen en restaurants sloten op last van de landelijke overheid hun

deuren. Met de impact bent u bekend. Ook bibliotheken zijn tijdens gedeeltelijke lockdowns voor

een bepaalde periode gesloten. 

De provincie Zuid-Holland neemt bestuurlijk deel aan de IPO-BAC Cultuur waar bibliotheekwerk

onderdeel van uitmaakt. In dit verband is gesproken over het sturen van een gemeenschappelijke

brief aan het Ministerie van Algemene Zaken waarin gevraagd wordt om openbare bibliotheken bij

toekomstige lockdowns open te houden vanwege hun waarde voor de samenleving. Daarnaast

wordt het ministerie met deze brief gevraagd om in brede zin voor de culturele sector te bezien

wat mogelijk is om deze sector te ontlasten. Een concept van deze brief ligt nu in alle provincies

voor ter instemming. De uiterste reactietermijn is gesteld op dinsdag 24 november 2020. 

Financieel en fiscaal kader

Totaalbedrag excl. BTW  : € 5.007.642,00

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 de boekjaarsubsidie Probiblio. Er is geen sprake van aanvullende kosten en er zijn dus geen

financiële consequenties.   

Juridisch kader

Het instemmen met de conceptbrief van IPO heeft geen juridische gevolgen.

 

2 Voorafgaande besluitvorming

 

Over deze conceptbrief is er geen voorafgaande besluitvorming in GS of PS geweest. Ten

aanzien van bibliotheekwerk in de provincie Zuid-Holland is de laatste jaren de volgende

besluitvorming geweest:

  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)
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  7 oktober 2020; Commissievergadering Bestuur, Middelen en Maatschappij (bespreking

koers).

In de besluitvormingsstukken van 2020 zijn de gevolgen van de coronacrisis voor het

bibliotheekwerk geduid. 

 

3 Proces

 

Over het sturen van een gezamenlijke brief heeft met de VNG afstemming plaatsgevonden.

Inhoudelijk staat de VNG achter de voorliggende brief. Maandag 23 november 2020 is er een

wetgevingsoverleg (Begroting OCW, onderdeel cultuur). VNG heeft hiervoor een position paper

opgesteld. Bibliotheken komen hierin uitgebreid aan bod. Daarom zal de VNG de uitkomst van het

wetgevingsoverleg van maandag afwachten voor eventuele medeondertekening van de brief.

Na uw besluitvorming op 24 november 2020 wordt het IPO hiervan ambtelijk op de hoogte

gebracht. 

Nadat het IPO instemming van alle provincies heeft ontvangen en met de VNG heeft afgestemd

over eventuele medeondertekening wordt de brief verstuurd.  

 

4 Participatie en rolneming

 

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 de laatste jaren zelf gewerkt aan

het opbouwen van een netwerk.

De provincie Zuid-Holland neemt bestuurlijk deel aan de IPO-BAC Cultuur waar bibliotheekwerk

onderdeel van uitmaakt en neemt ambtelijk deel aan de IPO-werkgroep bibliotheken. 

 

5 Communicatiestrategie

 

Niet van toepassing.

 


