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Inleiding
Jaarlijks informeert de Raad van Toezicht (RvT) van de Openbare Bibliotheek Veenendaal 
(OBV) over haar werkzaamheden. Dit jaarverslag, waarin achtereenvolgens aandacht wordt 
besteed aan de taak, samenstelling, vergaderingen, inhoud en de zelfevaluatie, wordt, na 
goedkeuring door diezelfde RvT, gepubliceerd.

Over de RvT
De taken en bevoegdheden van RvT en de bestuurder zijn beschreven in de statuten en het 
algemeen huishoudelijk reglement. De RvT heeft zijn eigen huishoudelijk reglement, waarin 
de feitelijke werkwijze wordt beschreven. 

De RvT ziet er op toe dat de OBV haar doelstellingen realiseert. Deze worden door de OBV in 
een jaar (werk-)plan  geconcretiseerd. De directeur-bestuurder volgt in haar rapportage aan 
de RvT de beleidscyclus zoals deze wordt gehanteerd binnen de OBV. Naast inhoudelijke, be-
leidsmatige vraagstukken staat de financiële verantwoording centraal.

De RvT ondersteunt de directeur-bestuurder waar het gaat om vraagstukken die spelen in 
het kader van de ontwikkeling van de (gemeentelijke) visie op cultuur,  de steeds hechter 
wordende samenwerking tussen de culturele partners binnen de gemeente Veenendaal. 
In de gesprekken met de directeur-bestuurder komen ook  vraagstukken op het gebied van 
organisatieontwikkeling en personele aangelegenheden aan de orde.

Samenstelling Raad van Toezicht
De samenstelling van de RvT in 2021 was de volgende:
 Dhr. G. Veenhof (vz)
 Mevr. M. van Willigen (vvz)
 Dhr. R. Kenens
 Dhr. D. Helders (opvolging dhr. J.J. Weener)
 Mevr. J. Bekkers
 Mevr. M. Pronk
 Dhr. J. J. Weener (afgetreden)

Vergaderingen
In het achterliggende jaar vergaderde de RvT conform het jaarprogramma 2021 RvT OBV zes 
maal. Vanwege covid grotendeels digitaal. Van al deze vergaderingen alsmede de zelf-
evaluatie die plaats vond op 27 oktober 2021 zijn gedetailleerde notulen/verslagen gemaakt.

De drie commissies, Auditcommissie, Renumeratie commissie  en de Commissie Strategie en 
Beleid, hebben ook vergaderd zo vaak als dit nodig was. Zo heeft de Auditcommissie in 2021 
vijf keer vergaderd. 

Inhoudelijk beeld
Wat het een bijzonder jaar maakte was de viering van het jubileum dat wij op 20 november 
mochten vieren: 70 jaar Bibliotheek in Veenendaal. Een mooie mijlpaal gevierd in een prach-
tige werkomgeving van de Cultuurfabriek.

Voorop gesteld kan worden dat wij terugkijken op een succesvol verlopen jaar waarin wij in 
staat geweest zijn om onze taak naar behoren in te vullen.

De respectievelijke commissies, audit, remuneratie en strategie en beleid hebben hun taak 
conform de jaaragenda ingevuld. 

Vanuit de remuneratie werd een eerste aanzet gemaakt tot het ontwerpen van een proces 
werving bestuurder. Mieke van Dijk gaat in mei 2023 met pensioen en om tot een goede 
invulling van deze functie te komen acht de RvT het wenselijk tijdig met deze procedure te 
starten.   

Het gezamenlijk optrekken tussen de directeur-bestuurder en de RvT, zeker waar het betreft 
het overleg met de culturele partners en de gemeente, vertegenwoordigd door de verant-
woordelijk wethouder, is ook dit jaar voortgezet.

De jaarrekening over 2020 werd in het eerste kwartaal van 2021 door de auditcommissie 
uitgebreid besproken met het accountantskantoor Conclude Accountants. De accountant 
heeft verklaard dat de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de financiële situatie van 
de OBV. De RvT heeft geconstateerd dat er over het jaar 2020 een evenwichtig en zorgvuldig 
financieel beleid is gevoerd en er een sprake is van een gezonde financiële situatie ondanks 
de gevolgen van Corona.

Ook dit jaar werd er een vertaling gemaakt vanuit het vigerende beleidsplan. De vertaling 
kreeg gestalte in een activiteitenplanning. Over de voortgang van dit activiteitenplan werd 
in de vergaderingen van de RvT gesproken. 



Zelfevaluatie
Op 27 oktober 2021 kwam de RvT bijeen in het kader van de evaluatie van het eigen werk. 
Voorafgaand aan deze bijeenkomst hadden de leden een vragenlijst ingevuld waarbij de vol-
gende onderwerpen aan de orde kwamen:

Voorwaarden
• Mens en team
• Werkwijze
• Bevoegdheden
• Informatievoorziening

Prestaties
• Besturing & intern proces
• Financiën 
• Klant & maatschappij

Uitoefening
• Toezicht houden
• Adviseren en klankbord

Dezelfde methode werd ook in 2019 gehanteerd waardoor er nu een vergelijking plaats kon 
vinden. De volgende conclusie werd in de afsluitende notitie getrokken:

In algemene zin hebben wij gezien dat de raad ‘gegroeid’ is in z’n ontwikkeling. Op nagenoeg 
alle velden is vooruitgang geboekt en tekent de groei zich af. De effecten van aanpassing in 
de werkstructuur waarvoor wij eerder kozen lijken zich uit te gaan betalen. Naast het feit 
dat het werken in commissies als prettig wordt ervaren en de inhoudelijke besluitvorming 
binnen de raad ondersteunt lijkt het ook de verdere professionalisering van de raad te onder-
steunen. 
 
Natuurlijk blijven alle gebieden onze aandacht vragen. De gevraagde aandacht zou deels ver-
taald kunnen worden in het te schrijven plan in het kader van de deskundigheidsbevordering 
ten behoeve van de RvT.

 
Namens de Raad van Toezicht,
 
Berry Veenhof,  
voorzitter


