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contactpersoon: Kirsten Janssens, diensthoofd, 037783391, kirsten.janssens@sint-niklaas.be 
 
 
plaats datum 
Reynaertzaal 04-11-2019, 20.00u 
 
aanwezig 
W. De Mont, voorzitter, M. De Wilde ondervoorzitter, I. Amar, L. Bats, M. Cornelis, R. De Meerleer, P. D'Hondt, , K. Milik, 
M. Piessens, D. Roosen, L. Soubry, K. Tavernier, J. Triest, R. Vandecasteele, K. Van Landeghem, M. Van Looy, E. 
Vercauteren, D. Vergult,  
F. Baeyens, schepen van cultuur 
Kirsten Janssens, secretaris 
 
verontschuldigd 
V. Meert, G. Schelfaut, M. Schelfhout, R. Thierens, F. Van Puymbroeck 
P. Malengier, deskundige 
 
afwezig 
M. Behiels, L. De Buck, S. Vandenhende, G. Verhelst, M. Vrancken 
 
 
agenda 
1. Goedkeuring vorig verslag 
2. Beleid 
3. Eengemaakt bibliotheeksysteem (EBS) 
4. Publiekswerking 
5. Werking 
6. Gebouw 
7. Uit de sector 
8. Varia 
 
 
1. Goedkeuring vorig verslag 
Er zijn geen opmerkingen op het verslag van 16 september. Het verslag wordt goedgekeurd. 
 
2. Beleid 
Schepen F. Baeyens geeft toelichting bij de meerjarenplanning 2020-2025 voor stad en 
OCMW. Deze middag (4/11) heeft het college deze goedgekeurd. Deze wordt aan de 
gemeenteraad in december voorgelegd en is vanaf midden november beschikbaar voor 
de gemeenteraadsleden. De schepen overloopt de verschillende acties m.b.t. de bib. Het 
bestuur kiest ervoor om samen met de aanpak van het Heymanplein een nieuwe bib te 
bouwen. De middelen worden deze bestuursperiode voorzien en ingeschreven. 
Realisatie verwacht men begin volgende legislatuur. Ook de vraag van de bib naar extra 
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ondersteuning van literair beleid en Voorleestoer, alsook security tijdens examenperiode 
en aankoop meubilair in hoofdbib en filiaal Belsele en Sinaai (nadat daar de dringende 
renovatiewerken zijn uitgevoerd) zijn ingeschreven.  
Het totaal van de werkingsmiddelen blijft zo goed als gelijk. Op vraag van de bib zijn er 
enkele interne budgettaire verschuivingen. Ook is het budget voor literatuur (Poëzie op 
zondag, Paul Snoekprijs, Archipel…) van vzw Accsi verschoven naar de 
werkingsmiddelen van de bib. De samenwerking tussen CC en bib blijft hetzelfde en 
staat dus los van deze verschuiving. Bij de ontvangsten zijn er enkele aanpassingen o.a. 
vermindering inkomsten uit boetes en leengelden. 
De personeelsinzet blijft gelijk, er is geen nieuwe personeelsbesparing voorzien deze 
legislatuur. Commissielid L. Bats vraagt of er geen afbouw van personeel is voor de bib 
en of een indexering van de lonen met 6% voorzien is in de begroting. Schepen Baeyens 
kan beide bevestigen. Het budget voor de lonen (en de 6% extra) staan niet 
ingeschreven in budget van de bib maar in het algemene gedeelte. 
De beheerscommissie is heel tevreden met de keuze van het bestuur om een nieuwe bib 
te realiseren. De voorzitter dankt alvast de schepen voor deze keuze. Het bestuur wil 
een brede bibwerking mogelijk maken en hiervoor de ruimte geven. 
De commissie vraagt of het aantal m² reeds vast ligt. Schepen geeft mee dat als basis 
voor dit project het voorstel van 2012 gebruikt werd. Of er nog andere functies bij de bib 
komen is nog niet beslist. 
De voorzitter geeft nog mee dat Iedereen Leest in de komende bestuursperiode de 
Voorleestoer, naar het voorbeeld van Sint-Niklaas, in 12 andere steden wil realiseren. 
De commissie heeft geen verdere opmerkingen op de voorgelegde meerjarenplanning. 
 
3. Eengemaakt bibliotheeksysteem (EBS) 

a. Migratie: 
Voor de migratie naar EBS was de hoofdbib gesloten van 30/09 tot 8/10 12u, de filialen 
zijn woensdag 9/10 geopend m.u.v. Belsele. 
De overstap is op zich vlot verlopen. Het finetunen is nog volop bezig. Wel zijn er nog 
verschillende ongemakken: 
- alle magazijnwerken krijgen geen aparte locatie en staan m.a.w. als aanwezig in 

open kast. Boeken van andere bibliotheken geven problemen… 
- materialen met oude barcodes kunnen niet uitgeleend/ ingenomen worden via 

zelfuitleenbalies (ZUB) en zelfinnamebalies (ZIB) dus ook niet via inleverbus. Hier is 
er nog geen zicht op een snelle oplossing. 

- leners die uit bestand ‘verdwijnen’ 
- … 

Sinds 12/09 kunnen we geen nieuwe materialen invoeren. Vorige week is het team 
gestart met de invoer van eenvoudige beschrijvingen. Nog niet alles kan ingevoerd 
worden omdat locaties (kasten in de bib) in EBS niet werden aangemaakt en we niet zelf 
kunnen aanpassen. Ook de invoer van tijdschriften loopt achterstand op. In de filialen is 
nog geen enkel tijdschrift ingevoerd. 
Cultuurconnect heeft momenteel een 500-tal meldingen in de helpdesk staan i.v.m. 
Wise. 2 medewerkers werken er voltijds aan.  
Team collectie is bezig met een inhaaloperatie naar invoer en doet wat ze kunnen. De 
bestellingen en leveringen staan klaar voor invoer. Voor het personeel is het nog wat 
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zoeken, ze moeten zich het programma verder eigen maken. Het team zoekt zelf heel 
veel zaken uit maar is afhankelijk van Cultuurconnect om verschillende problemen op te 
lossen. 
In ieder geval zal deze migratie, en het feit dat nieuwe materialen gedurende enkele 
maanden niet ingevoerd kunnen worden, zeker invloed hebben op de uitleencijfers voor 
2019. 

 
b. Nieuw dienstreglement 

Met de overstap naar Wise zijn ook de nieuwe tarieven in voege gegaan. Hiervoor is een 
kleine flyer en aangepast brochure gemaakt voor de leners. 
Bedoeling was om op deze vergadering een nieuw voorstel voor het dienstreglement 
voor te leggen. We hebben echter nog onvoldoende zicht op alle nieuwe werk- en 
uitleenprocessen m.b.t. Wise om een voorstel te kunnen opmaken. 
We streven ernaar om tegen volgende vergadering een voorstel van een nieuw 
dienstreglement voor te leggen aan de commissieleden. Dit zou dan rond maart 2020 in 
voege kunnen gaan. De commissie gaat akkoord met deze regeling. 
Commissielid R. De Meerleer vraagt om in het dienstreglement en de folder duidelijk te 
vermelden hoe leners een beroep kunnen doen op Interbibliothecair leenverkeer (IBL) 
alsook te verwijzen naar een website om in andere bibliotheken materiaal te zoeken. Hij 
stelt de vraag waarom het bestuur blijft vasthouden aan leengeld voor dvd’s. In de 
omliggende gemeenten is dat gratis. De bib van Sint-Niklaas heeft een heel kwalitatief 
en omvangrijk dvd aanbod waarmee nog meer dan 10.000€ leengeld kan worden 
opgehaald, dat is niet weinig. 

 
4. Publiekswerking 

P. Malengier is verontschuldigd voor deze vergadering wegens de lezing Buitenbeentjes 
in Odisee Hogeschool. De bibliothecaris overloopt kort de verschillende activiteiten: 

a. Terugblik 
- Opbrengst boekenverkoop: totaal 1217,10€ 

Zaterdag 19/10 = 682 EUR (2018: 941€/ 2017: 1041€) 
Zondag 20/10 = 535,10€ (2018: 825€/ 2017: 668€) 

500€ van opbrengst gaat naar project Witte Raven. 
De commissieleden vragen de boekenverkopen nog meer onder de aandacht te 
brengen, deze nog beter aan te kondigen vb. op het balieticket. 

- POZ (6/10 Jo Gisekin/ 3/11 Hind Eljadid en Astrid Haerens)  
- Bibliowaas : lezing voor leerkrachten: Daniëlle Daniels/ Buitenbeentjes: Lieve 

Verstraete, expo Gregie De Maeyer + Jelle Meys 
- Start Coderdojo en Codekrakertjes 
- Opstart KJV, samenlezen, Walk & Talk, praatcafé dementie, Zondagskind (muziek, 

voorlezen, Velt, spellen) 
- Digitale opleidingen: lopen goed, in filialen wat minder (daar i.s.m. Welzijn) 

b. Komende 
- Walk & talk (5/11: Zorgpunt Waasland) 
- 12/11 Etty Hillesum: Rouw en afscheid in boeken en muziek (Vorming +) 
- Wablieftlezing: Siska Goemine 13/11: lezing voor anderstaligen 
- Vos: fototentoonstelling Christendom in Irak: 13/11 tot 24/11 



 

702 
 

 

- Kinderkunstendag 17/11 meteen de start voor Annie M.G. Schmidt-jaar 
- Grappen en grollen 27/11 
- Expo Piet Brak 4/12 
- Groot dictee 6/12! 
- POZ Roland Jooris 1/12 

c. Subsidiedossiers: 
Het dossier Sluitertijd heeft goedkeuring gekregen, goed voor een subsidie van meer 
dan 120.000€! Het is nu alle hens aan dek voor dit groot project samen met de vele 
partners in en buiten Sint-Niklaas. Hierbij de link naar het overzicht van alle 
weerhouden dossiers waarbij duidelijk wordt hoe mooi het resultaat van dit dossier is 
https://cjsm.be/cultuur/sites/cjsm.cultuur/files/public/191014_tabel_bovenlokale_project
subsidie_2019_ronde_1.pdf 
De commissieleden vragen om dit project op de volgende vergadering verder toe te 
lichten. 

 
5. Werking 

a. Personeel: algemeen 
- Het contract van een deskundige werd niet verlengd. Zij is sinds 31/10 uit dienst en 

is nog niet vervangen. Het examen voor de aanwerving van 2 nieuwe 
leidinggevenden is opgestart. 

- 1 administratief medewerker is langdurig afwezig, dit sinds februari. 
- Het totaal aantal personeelsleden staat op 33,8VTE (cluster 34,5VTE) 

b. Studenten en bib (overlast, toekomst…) 
Voor de examenperiode maakt een interne werkgroep een totaalaanpak op om overlast 
zo goed mogelijk te voorkomen en op te vangen. Er zal enkel in de Reynaertzaal 
gestudeerd kunnen worden, goed voor een 20-tal plaatsen. De studenten moeten lid zijn 
van de bib om een studieplek te kunnen gebruiken. Naast deze studieplek is het vooral 
zaak om de orde in de uitleendiensten te kunnen handhaven. De bib zal hiervoor 
opnieuw security inschakelen. De secundaire scholen worden per mail op de hoogte 
gebracht van deze nieuwe maatregel. 
Op langere termijn wordt er met diensten Welzijn en Onderwijs gewerkt aan een 
constructieve oplossing.  

c. Filialen  
- Bibfiliaal Belsele heeft van de sluiting n.a.v. EBS gebruikt gemaakt om het filiaal op 

te frissen en te herschikken. Op 20/10 werd het feestelijk geopend met de 
voorstelling van de replica van de muntschat van Belsele. Deze wordt vanaf dan 
permanent tentoongesteld in het bibfiliaal en worden er ook workshop rond 
georganiseerd. 

- Het Bibpunt hebben we tijdelijk moeten sluiten ingevolge een lek in dak, dit van 2 
tot 20/10. 

- De bib wil in de kerstvakantie filiaal Nieuwkerken en Belsele op vrijdag 27/12 en 
3/1 sluiten. Het is dan bijzonder kalm in de filialen. Op deze manier zijn alle filialen 
enkel op de zaterdagen open in de kerstvakantie. De commissieleden gaan hiermee 
akkoord. Het voorstel wordt voorgelegd aan het college. 

 
6. Gebouw 

https://cjsm.be/cultuur/sites/cjsm.cultuur/files/public/191014_tabel_bovenlokale_projectsubsidie_2019_ronde_1.pdf
https://cjsm.be/cultuur/sites/cjsm.cultuur/files/public/191014_tabel_bovenlokale_projectsubsidie_2019_ronde_1.pdf
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a. Werken gebouw 
Werken liften en verwarming zijn nog lopende. 

b. Stavaza pop-up koffiebar 
Dienst Welzijn en de verschillende organisatie die meewerken aan het project 
vergaderen wekelijks om een pop-up koffiebar te realiseren. Voorlopige timing is om in 
januari proef te draaien en in februari officieel te start. Eind november wordt de vloer 
vernieuwd en in december worden de overige werken uitgevoerd. Er moet nog heel veel 
gebeuren, het lijkt ons realistischer dat de koffiebar tegen maart open zal gaan. 

 
7. Uit de sector 
Minister-president van de Vlaamse Regering Jan Jambon is tevens Vlaams minister van 
Buitenlandse Zaken, Cultuur, ICT en Facilitair Management en dus de nieuwe minister van 
Cultuur. Hierbij de link naar het nieuwe regeerakkoord, de uitvoeringsbesluiten en concrete 
bedragen volgen nog. 

https://www.vlaanderen.be/publicaties/regeerakkoord-van-de-vlaamse-regering-2019-2024 
 
8. Varia 

- Terugkoppeling uitstap naar Mechelen op 21/09 met in totaal 20 personen, van wie 13 
commissieleden. De commissieleden vonden het een prachtig gebouw, een 
prestigeproject. Er zijn enkele bedenkingen: de ingang is niet duidelijk, aan de 
buitenkant is nergens het woord BIB te vinden. Het is niet meteen een open huis. 
Beneden is het ruim en luchtig en boven staat het heel vol met boeken. Het blijkt ook de 
opzet te zijn geweest van de architecten om de boeken zo ver en hoog mogelijk in het 
gebouw te stapelen. Met vooruitzicht van een nieuwe bib lijkt dit de commissieleden 
niet wenselijk. Aalst en Roeslare schuiven de commissieleden meer naar voor als 
sprekende voorbeelden. 

 
- Vastleggen vergaderdata 2020:  

o Maandag  03/02 
o Maandag  11/05 
o Maandag  28/09 
o Maandag  16/11 
Commissielid stelt voor om min. 1 vergadering te laten doorgaan in een filiaal. 

- L. Soubry geeft nog mee dat op 29/01 gedichtendagavond van de bib opnieuw zal 
doorgaan (en dus i.s.m.) in Warp. 

 
 

Volgende vergadering maandag 3 februari 2020 om 20u. 
 
De secretaris, De voorzitter, 
Kirsten Janssens Wim De Mont 
 
 

https://www.vlaanderen.be/publicaties/regeerakkoord-van-de-vlaamse-regering-2019-2024

