Provinciale Staten
Zaaknummer: 75577
Vragen van het statenlid de heer F. Babijn (Partij voor Zeeland) ingevolge artikel 44
reglement van orde

AANHANGSEL
tot de notulen van de provinciale staten van Zeeland nummer 206.

Vragen ingevolge artikel 44 van het reglement van orde inzake Aanbod
schoolbibliotheek ZB:
(ingekomen: 13 juli 2021)
Vragen aan gedeputeerde staten
1. Is uw college bekend met de in het
betreffende artikel genoemde
problematiek?

Antwoorden van gedeputeerde staten
1. Ja, wij hebben kennisgenomen van dit
onderwerp in het betreffende artikel in de
PZC van 8 juli jl.

2.

Vindt uw college het net als de Statenfractie
van de PARTIJ VOOR
ZEELAND (PVZ), onbegrijpelijk dat een
instantie als ZB planbureau en
Bibliotheek van Zeeland een relatie legt
tussen de kwantiteit/kwaliteit van
het aanbod van boeken en de kwantiteit van
het aantal leerlingen? Zo nee,
waarom niet?

2.

Nee, het Bibliotheek op School concept
(dBos) waarvan de schoolbibliotheek een
belangrijke bouwsteen vormt, is primair een
verantwoordelijkheid van de door de
gemeenten gesubsidieerde lokale
bibliotheken, in dit geval van Bibliotheek
Zeeuws-Vlaanderen. De ZB heeft sinds vele
jaren een Onderwijsbibliotheekdienst (OBD)
met een collectie die aanvullend is op de
schoolbibliotheken. Deze OBD-functie wordt
uit provinciale middelen gefinancierd,
waardoor enige vernieuwing van de
educatieve dienstverlening mogelijk blijft.
Sinds de Wet Stelsel Openbare
Bibliotheekvoorzieningen (WSOB) in 2015
van kracht is wordt de educatieve
dienstverlening tot de taak van de lokale
bibliotheek gerekend. Alleen aanvulling in
vooral maatwerk of speciale collecties met
specialismen als meertaligheid, nieuwe
media e.d. zullen in de toekomst nog als
innovatieve taak van de
Onderwijsbibliotheekdienst worden gezien.

3.

Baart het uw college, net als ons, ook zorgen
dat genoemde instantie,
zonder overleg met betrokkenen, ingrijpende
wijzigingen wil doorvoeren
m.b.t. het bibliotheekaanbod voor leerlingen?

3.

Nee, dit besluit tot aanpassing van het
aanbod is door ZB na overleg met de
Zeeuwse basisbibliotheken genomen, die in
de eerste plaats verantwoordelijk zijn om in
goede samenwerking met de basisscholen in
hun regio een kwalitatief voldoende aanbod
voor de schoolbibliotheken te organiseren.

Vragen aan gedeputeerde staten

Antwoorden van gedeputeerde staten

4.

4.

Zo ja, is uw college dan bereid om een
coördinerende rol op te pakken ter
voorkoming van een verdere verschraling
van het literatuuraanbod voor
leerlingen? Zo nee, waarom niet?

5.

Nee, dit is primair een taak van de door de
Zeeuwse gemeente gesubsidieerde Zeeuwse
basisbibliotheken.

5.
MIDDELBURG, 27 juli 2021

Namens fractie: Partij voor Zeeland

Gedeputeerde Staten

F. Babijn

Drs. J.M.M. Polman

A.W. Smit

