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contactpersoon: Kirsten Janssens, diensthoofd, 037783391, kirsten.janssens@sint-niklaas.be 
 
 
plaats datum 
Reynaertzaal 27-05-2019, 20.00u 
 
aanwezig 
L. Bats, M. Cornelis, M.C. De Coster, R. De Meerleer, W. De Mont, voorzitter, M. De Wilde 
ondervoorzitter, K. Milik, M. Piessens, G. Schelfaut, M. Schelfhout, K. Tavernier, J. Triest, R. 
Vandecasteele, K. Van Landeghem, M. Van Looy, F. Van Puymbroeck, E. Vercauteren, D. Vergult, 
G. Verhelst, M. Vrancken 
F. Baeyens, schepen van cultuur 
P. Malengier, deskundige 
Kirsten Janssens, secretaris 
 
verontschuldigd 
I. Amar, M. Behiels, L. De Buck, E. Dhaen, V. Meert, L. Soubry, R. Thierens, R. Van Daele, S. 
Vandenhende 
 
afwezig 
P. D'Hondt, D. Roosen (pas aangesteld ter vervanging van C. Decraene) 
 
agenda 
1. Opmerkingen en goedkeuring vorig verslag 
2. Beleidsprogramma 
3. Begroting 
4. Jaarverslag 2018 
5. Bibwerking 
6. Varia 
 
 
 
1. Opmerkingen en goedkeuring vorig verslag 
Commissielid K. Tavernier heeft vragen bij punt 3. Nieuw bestuur (beleidsprogramma 
2019-2024): n.a.v. de nieuwe bib waarover men spreekt in het nieuwe 
beleidsprogramma stelt ze zich de vraag wat met de plannen gebeurt voor de nieuwe 
bib die zoveel jaren terug werden opgemaakt en die toen op tafel lagen. De bib is 
ondertussen verder geëvolueerd. Tevens wordt de vraag gesteld naar de timing van dit 
project. Schepen Baeyens geeft toelichting bij deze opmerking. In september/ oktober 
worden de budgetten voor de bestuursperiode vastgelegd. Met de vernieuwing van het 
Heymanplein staat voor dit bestuur ook een nieuwe bib op het programma, maar op de 
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timing heeft men momenteel nog geen enkel zicht. Uiteraard worden de plannen 
herbekeken naar de gewijzigde wensen. Tevens wil men met de nieuwe bib 50 jaar 
verder kijken wat maakt dat het plan flexibel moet zijn om de werking eenvoudig te 
kunnen aanpassen. Voor de schepen heeft deze commissie zeker een rol te spelen in de 
totstandkoming van de nieuwe bib, plannen worden hier voorgesteld en besproken. 
 
Het verslag wordt vervolgens zonder opmerkingen goedgekeurd. 
 
 
2. Beleidsprogramma 
- Advies van de commissie op beleidsprogramma 2019-2024: 

o Uit vorig verslag: Commissielid L. Bats vraagt of de leden betrokken worden om 
advies te geven over het verhogen van de communicatiebudgetten. Tevens 
merkt hij op dat de publiekswerking in de bib van Sint-Niklaas van een heel 
hoogstaand niveau zijn, maar om echt een groter publiek te bereiken zijn er 
meer middelen nodig. Voorzitter W. De Mont beaamt deze opmerking en zegt dat 
culturele activiteiten Sint-Niklaas maar zelden in de nationale pers komen. 

o Commissielid L. Bats vraagt n.a.v. het subsidiedossier dat geschreven wordt voor 
het nieuwe intergemeentelijke samenwerkingsverband waarbij Wacco en 
BiblioWaas onder de koepel van Interwaas komen, ook voor de stad voor deze 
bovenlokale werking voldoende personeel te voorzien en dit in het beleidsplan 
mee op te nemen. 
De schepen geeft aan dat de bib vorige legislatuur 10 VTE heeft ingeleverd en 
dit heeft kunnen opvangen door o.a. structurele ingrepen (filiaal sluiten, minder 
openingsuren), meer digitalisering. Het bestuur wil zeker niet dat er ingeboet 
wordt op de kwaliteit van de bib. Naast de ambities moet de bib ook zorgen voor 
de primaire werking. Nu is men zeer creatief met het in de lucht houden van de 
verschillende balletjes, maar het dossier van de Intergemeentelijke 
Samenwerking (IGS) overstijgt de realiteit van deze bib want die heeft ook 
weerslag buiten haar werking (cultuurcentra, andere gemeenten). Binnen de 
stedelijke context is er geen besparingsoefening of krimpoefening voorzien. 
Binnen het dossier Intergemeentelijke Samenwerking (IGS) dat nu wordt 
opgemaakt (zie verder), zijn de werking van Bibliowaas en Wacco mee 
opgenomen in het beleidsplan, waarvan de opmaak in de laatste rechte lijn zit. 
10 gemeenten tonen dezelfde ambities en doelstellingen en houden bij de 
opmaak ook rekening met de aanwerving van personeel om dit te kunnen 
realiseren. 

o Commissielid K. Tavernier geeft mee dat de Cultuurraad heel tevreden is over de 
huidige werking van de bib, die staat of valt met een volledig ingevuld kader en 
een goed personeelsbeleid. De garantie en inzet van dit personeelskader ziet de 
Cultuurraad niet terug in de beleidsnota en zij vraagt om dit mee op te nemen. 

- Vanuit het beleidsprogramma hebben de stadsdiensten verschillende acties 
geformuleerd waarvoor nieuw budget nodig is. De bib heeft volgende acties 
ingediend: 

o Nieuwe bibliotheek bouwen aan het vernieuwde H. Heymanplein 
o Herinrichten bibruimtes na verhuis stadsarchief met o.a. een workshopruimte 
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o Bibliotheek inrichten conform de hedendaagse noden: gaat over aanloop 
noodzakelijk meubilair met o.a. nieuwe stoelen voor de zalen, stripmeubilair, 
tijdschriftenkasten… 

o Veilige en aangename omgeving verzekeren in de bib 
o Inzetten op het verder uitbouwen en versterken van de publiekswerking 

bibliotheek en Voorleestoer. 
- Stavaza Intergemeentelijk Samenwerkingsverband 

Pieter Malengier geeft toelichting bij het dossier Intergemeentelijk Samenwerkingsverband 
onder Interwaas dat tegen 1/10/2019 ingediend moet zijn (zie bijlage). Ondertussen heeft 
de coördinator van BiblioWaas, die Pieter Malengier nu halftijds vervangt, ontslag 
genomen. Interwaas gaat op zoek naar een tijdelijke overbrugging van deze functie in 
afwachting van goedkeuring dossier en aanstelling nieuwe medewerker van IGS. 
Commissielid L. Bats ziet in deze nieuwe constructie vele mogelijkheden ook om 
verenigingen mee te betrekken, daarom is het belangrijk dat de Cultuurraad betrokken 
wordt ook voor de projecten binnen dit IGS. Commissielid K. Tavernier vraagt welke 
bijdrage deze beheerscommissie hierbij kan doen. Schepen Baeyens geeft aan dat dit maar 
kan als het dossier rond is, als IGS start dus na 1/1/2020.  
Binnen de subsidies voor bovenlokale cultuurprojecten heeft de bib met verschillende 
partners en andere gemeenten een groot dossier ingediend, Sluitertijd. Dit werd reeds 
ontvankelijk verklaard, maar is nog wachten op de effectieve toekenning. K. Tavernier 
vraagt om bij dit soort projecten iets vroeger op de hoogte te worden gebracht zodat men 
vroeger kan meedenken en invullen.  
De voorzitter vraagt naar de structuur van het nieuwe IGS. Wie geeft aansturing aan de 2 
personeelsleden? Er komt een nieuwe cluster cultuur binnen Interwaas. In deze cluster 
zitten bovenlokaal cultuurbeleid en de Erfgoedcel Waasland vervat. Aan het hoofd van de 
cluster staat 1 iemand op A-niveau, werkt daarnaast nog 1 iemand op A-niveau enkel en 
alleen voor erfgoed en 3 mensen op B-niveau, 2 voor erfgoed en 1 voor bovenlokaal 
cultuurbeleid. De cluster wordt aangestuurd door een stuurgroep die bestaat uit het 
huidige planningsteam aangevuld met enkele experten uit sectoren waarmee zal 
samengewerkt worden. Welzijn, onroerende erfgoed, onderwijs, jeugd,… deze personen 
worden gezocht binnen koepelorganisaties. De uiteindelijke verantwoordelijkheid voor de 
werking van het IGS ligt bij de raad van bestuur van Interwaas die bestaat uit raadsleden 
afgevaardigd door de tien Wase gemeenten (Beveren, Kruibeke, Lokeren, Moerbeke, Sint-
Gillis-Waas, Sint-Niklaas, Stekene, Temse, Waasmunster en Zwijndrecht) en de Provincie 
Oost-Vlaanderen, aangevuld met drie bestuurders met raadgevende stem. 

 
 
3. Begroting 

- Basis voor begroting 2020 is gelijk aan deze van 2019, mits enkele aanpassingen 
(zie bijlage) 

o Samenvoegen posten voor publiekswerking => op vraag van dienst financiën 
naar meer vereenvoudiging 

o Minder subsidie voor IBL, ingevolge minder subsidie door Cultuurconnect 
o Wegvallen provinciale projectsubsidies 
o Ontvangsten samenvoegen en verlagen tot een realistisch getal 
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De werkingsbudgetten voor volgende bestuursperiode worden in september besproken 
om deze tegen december aan de gemeenteraad voor te leggen. Vanuit de commissie 
zijn er geen opmerkingen en vragen over de voorgelegde begroting. 

- Nieuwe retributies 
o Eind september 2019 stapt de bib, samen met alle Oost-Vlaamse bibliotheken 

(m.u.v. Gent) over naar het eengemaakt bibliotheeksysteem (EBS). Binnen dit 
systeem is het niet mogelijk om boetetarieven te vragen voor boeteberichten per 
mail. Dit heeft heel wat gevolgen voor de ontvangsten, nl. een vermindering van 
+/- 18.000€ 

o Andere zaken die voorliggen 
▪ Gelijkstellen uitleentermijn voor alle materialen (boeken, cd’s, maar ook 

dvd’s en games): 4 weken 
▪ Geen boetegelden op klaskaarten  
▪ Bekijken of voor dvd’s geen leengelden meer gevraagd kunnen worden. 

In 2018 ontvingen we nog 23.000€ via leengelden. 
▪ Boetegelden verhogen  
▪ Max. boete op 10€ brengen (is nu 6,5€), maar effect is hier moeilijk 

meetbaar  
▪ Max. negatief saldo op kaart terugbrengen naar 10€ (is nu 15€) 
▪ Meer betalen voor extra dienstverlening reservatie, … 

- Op de vraag naar suggesties vanuit de commissie vraagt K. Tavernier of het mogelijk is 
om bij reservatie van de zalen de bevestiging (ondertekende brieven) per mail te sturen 
en niet per post. Dit moet eerst juridisch bekeken worden. 

- De bib bespreekt enkele mogelijke scenario’s van retributies met schepen Baeyens. Dit 
voorstel zal per mail voorgelegd worden aan de commissieleden. Na het ontvangen van 
de reacties kan het voorstel, al dan niet aangepast, voorgelegd worden aan het college 
en vervolgens aan de gemeenteraad, dit met oog op de omschakeling en aanpassing van 
de retributies n.a.v. EBS dat tegen augustus rond moet zijn. 
Op langere termijn streven de Wase bibliotheken ernaar om tot een gezamenlijk 
dienstreglement te komen. 

 
 
4. Jaarverslag 2018 
De commissieleden hebben het jaarverslag 2018 van de bib digitaal ontvangen. Een 
papieren versie is ook beschikbaar. Op de volgende vergadering kunnen we hierop 
terugkomen nadat iedereen tijd heeft gehad het document te bekijken. 
 
 
5. Bibwerking 

- Stavaza EBS: huiswerk voor migratie is lopende. In juni starten de opleidingen voor 
de testers van de bib. Vervolgens testen de verschillende bibliotheken de 
testconversie. In augustus/ september zijn er opleidingen (‘train-de-trainer’-principe). 
Midden september wordt de catalogus overgezet. Vanaf dan geen invoer/afvoer van 
materialen. Alle Oost-Vlaamse bibliotheken (m.u.v. Gent) sluiten vanaf 30/09. Na ten 
vroegste 3 dagen gaan bibliotheken per regio live. De volgorde van openen legt 
Cutuurconnect vast. Tijdens de sluitingsweek volgen de interne opleidingen. 
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De commissieleden vragen zeker aandacht te hebben voor de communicatie naar de 
leners. 

- Bibportalen: er zijn nog steeds veel problemen met de website/ catalogus. 
Cultuurconnect heeft contact opgenomen met de op één na beste geklasseerde 
leverancier op de aanbesteding. Waarschijnlijk wordt deze opdracht overgeheveld 
naar deze firma. 

- Info personeel 
o Volgens de clustertekening voor de bib staat het VTE op 34,5. Op 1/06 staan 

we op 33,4VTE, dit wegens o.a. langdurig statutaire afwezigen (samen 
1,8VTE). Er zijn 2 collega’s met pensioenen gegaan en er is het einde 
contract van een deskundige. Voor deze laatste zal in najaar een examen 
opgestart worden, ondertussen trachten we dit met een tijdelijke functie op 
te vangen. 

o Op 1/06 start een nieuwe collega in vervanging van de collega die begin 
april vertrokken is naar een nieuwe job buiten de stad. 

o In de vakantieperiode komen er 3 jobstudenten voor de boekenkoffers en 
ondersteuning bij overstap naar EBS. 

o Ondertussen alle voorbereidingen voor EBS, activiteiten,… 
o Het team zit op zijn tandvlees, er is veel werkdruk. De schepen geeft aan dat 

er keuzes gemaakt moeten worden omdat er geen personeel bijkomt. 
- Nieuwigheden uitleen:  

o Woensdag 22/05 zijn we gestart met het uitlenen van Nintendo Swich. 
o Sinds februari lenen we spellen uit voor volwassenen. Dit loopt heel goed, 

momenteel is 60% uitgeleend. 
o De examenperiode en de studenten komen er weer aan. Jeugdhuis Eglantier 

wil opnieuw een Studiekot inrichten. Zij doen hiervoor beroep op de 
stedelijke diensten om tijdelijk tafels en stoelen te voorzien. Dienst 
feestelijkheden heeft er in juni geen ter beschikking. Suggesties van andere 
instellingen die dit materiaal kunnen leveren mogen doorgegeven worden 
aan de bibliothecaris. Om de overlast voor te zijn doet M. De Wilde de 
suggestie om een filmpje te maken met de huisregels zoals in HETPALEIS, zie 
https://www.hetpaleis.be/praktisch/fijn_om_te_weten 

- Werken gebouw:  
o Verwarming: nog vele afwerkingen door onderaannemer, opkuis, afstelling 

regeling… 
o Liften: moeten nog opgeleverd worden, idem boekenlift. 
o Nog zeker niet alles in het gebouw is in orde, vb. verouderde 

waterleidingen… 
- Bibactiviteiten: P. Malengier geeft toelichting bij de activiteiten in de bib dit najaar 

(zie bijlage). 
 

 
 
6. Varia 

- Commissielid L. Soubry vroeg n.a.v. versturen agenda: “of het mogelijk zou zijn om het 
verslag eerder te ontvangen, vooraleer de agenda wordt vastgelegd, zodat we vanuit de 

https://www.hetpaleis.be/praktisch/fijn_om_te_weten
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cultuurraad (ook voor de andere commissieleden uiteraard) eventuele suggesties voor 
de agenda kunnen doen?” 
Het is uitzonderlijk dat de commissie zo kort na elkaar samenkomt. Normaal gezien 
ontvangt iedereen eerst het verslag en 14 dagen voor de vergadering de agenda. 

- Oproep vrijwilligers boekenverkoop 16/06 tijdens de  boekenmarkt: 
o 8.30-10.30u K. Tavernier 

E. Vercauteren 
o 10.30-12.30u D. Vergult 

M. Cornelis 
- Datum uitstap beheerscommissie: voorstel om naar de nieuwe bib in Mechelen te 

trekken, die op 30/08 opent. Voorkeurdatum is 21/09. Andere opties zijn 5/10 en 19/10. 
De bibliothecaris informeert bij Mechelen wat mogelijk is 

- Vraag om scholenbrochure mee op te nemen in het verslag, zie https://sint-
niklaas.bibliotheek.be/leerkrachten 

- Commissielid K. Van Landeghem vraagt om tegen de volgende vergadering het 
afvoerbeleid van de bib voor te leggen. 

 
 
Volgende vergadering maandag 16 september om 20u. 
 
De secretaris, De voorzitter, 
Kirsten Janssens Wim De Mont 
 

https://sint-niklaas.bibliotheek.be/leerkrachten
https://sint-niklaas.bibliotheek.be/leerkrachten

