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Op zich duidelijk verslag. Slechts één vraag: in de tabel
met statistieken over het gebruik van sociale media (blz
28 van 44) staat dat het twittergebruik is toegenomen
t.o.v. 2019. Toch staat er een negatief percentage achter.
Hoe kan dit verklaard worden? Hadden de getallen uit
2019 en 2020 misschien omgewisseld moeten worden?
Of het minnetje een plusje?
De brief en het jaarverslag hoeft voor de fractie van
GroenLinks verder niet teruggevraagd te worden, maar
wel graag een uitleg over dit tegenstrijdigheid.

Op grond van artikel 6, lid 2 van de Archiefverordening provincie Zeeland 2014, brengt het college
van Gedeputeerde Staten éénmaal per jaar aan Provinciale Staten verslag uit omtrent hetgeen zij
hebben verricht ter uitvoering van artikel 27 van de Archiefwet 1995, waarbij de verslagen die door de
provinciearchivaris aan ons zijn uitgebracht worden overlegd. Om die reden is in dit kader de
opgestelde ‘Jaarverantwoording Zeeuws Archief 2020’ aan u aangeboden.
De opgestelde Jaarverantwoording betreft alle taken omtrent hetgeen de Provinciearchivaris heeft
uitgevoerd. Naast de taken die de Provinciearchivaris voor het college van Gedeputeerde Staten
heeft uitgevoerd, bevat de Jaarverantwoording ook taken die de Provinciearchivaris heeft uitgevoerd
voor andere Zeeuwse overheden én de uitvoerende taken van het Zeeuws Archief. In kader van uw
vraag betekent dit dat de betreffende tabel geen betrekking heeft op taken die zijn uitgevoerd voor het
college van Gedeputeerde Staten. De betreffende statistieken hebben in deze betrekking op het
sociale media gebruik van het Zeeuws Archief.
Ondanks dat deze tabel geen betrekking heeft op de taken van het college van Gedeputeerde Staten,
hebben wij uw vraag doorgezet naar het Zeeuws Archief, met dank voor uw opmerkzaamheid. De
reactie van het Zeeuws Archief d.d. 10 maart 2022 is als volgt:

“Helaas is er bij het opnemen van de gegevenstabel in het document iets is misgegaan. Hieronder
vind je de juiste cijfers”
Statistieken sociale media

2019

2020

+/-

Facebook - likers
Facebook - volgers
Twitter
Instagram
LinkedIn
Pinterest

1.467
1.628
3.924
607
312
119

1.732
1.996
4.133
894
412
133

+ 18%
+ 23%
+ 5%
+ 47%
+ 32%
+ 12%
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YouTube – vertoningen van thumbnails
YouTube - weergaven

39.672
5.924

-

