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contactpersoon: Kirsten Janssens, diensthoofd, 037783391, kirsten.janssens@sint-niklaas.be 
 
 
plaats datum 
Reynaertzaal 16-09-2019, 20.00 
 
aanwezig 
I. Amar, L. Bats, M. Cornelis, R. De Meerleer, P. D'Hondt, V. Meert, K. Milik, M. Piessens, D. Roosen,G. Schelfaut, M. 
Schelfhout, L. Soubry, K. Tavernier, R. Thierens, J. Triest, R. Vandecasteele, K. Van Landeghem, M. Van Looy, E. 
Vercauteren, D. Vergult, G. Verhelst,  
F. Baeyens, schepen van cultuur 
P. Malengier, deskundige 
Kirsten Janssens, secretaris 
 
verontschuldigd 
W. De Mont, voorzitter, M. De Wilde ondervoorzitter, M.C. De Coster, E. Dhaen, F. Van Puymbroeck,  
R. Van Daele,  
 
afwezig 
M. Behiels, L. De Buck, S. Vandenhende, M. Vrancken 
 
agenda 
1. Opmerkingen en goedkeuring vorig verslag 
2. Beleid 
3. Eengemaakt Bibliotheeksysteem (EBS) 
4. Publiekswerking 
5. Werking 
6. Uit de sector 
7. Varia 
 
 
Zowel de voorzitter als ondervoorzitter hebben zich voor deze vergadering verontschuldigd. Het 
oudste commissielid kan wegens gehoorproblemen niet voorzitten, daarom zal, net als op de 
installatievergadering commissielid L. Bats de vergadering voorzitten. De vergadering gaat 
hiermee akkoord. 
 
1. Opmerkingen en goedkeuring vorig verslag 

Er zijn geen opmerkingen op het vorige verslag. Het verslag van 27 mei 2019 wordt 
goedgekeurd. 

 
2. Beleid 

a) Stavaza beleidsplanning nieuw bestuur 
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- schepen Baeyens geeft toelichting. Momenteel lopen de budgetbesprekingen voor de 
volgende bestuursperiode en dus voor de opmaak van de BBC. Het is nu nog te vroeg 
om er een uitspraak over te doen. Tegen de volgende vergadering van 4 november 
zal de schepen wel meer terugkoppeling kunnen geven. 

- Ondertussen worden de volgende stappen voor het RUP Heymanplein gezet. Hierbij 
hoort o.a. een participatietraject. Afgelopen zaterdag 14 september was er in de bib 
een infomoment met bevraging. Er waren een 80 à 100 tal aanwezigen. Men heeft 60 
dagen tijd om hierop te reageren. Hierbij de link naar de website met meer info over 
het project: https://www.sint-niklaas.be/onze-dienstverlening/bestuur-en-
participatie/projecten/hendrik-heymanplein 
 

b) Stavaza meerjarenbegroting: 
- Zoals op vorige punt doorgegeven kan de schepen hier nog niet veel toelichting 

geven. Hij kan wel een voorafname doen voor de extra ondersteuning aan de 
Voorleestoer. Op deze manier wil men voor de komende 6 jaar duidelijkheid geven, 
ook naar de subsidiërende instanties. Deze garantie was nodig om te kunnen starten 
met de voorbereidingen van de volgende editie die zal doorgaan op maandag 18 mei 
2020. 
Commissielid L. Bats wijst de schepen op het belang en ondersteuning van deze 
commissie aan de schepen die hiermee zijn positie binnen het college kan versterken. 

- Eens het bestuur de MJP heeft opgemaakt is het aan de diensten om de BBC en de 
verschillende acties in te voeren. De volledige MJP zal voorgelegd worden aan de 
gemeenteraad van december. 

- De bib heeft i.k.v. boekhoudkundige vereenvoudiging een gesprek gehad met dienst 
financiën waarbij ook voorstellen voor interne budgetverschuivingen werden 
besproken zoals:  
✓ Collectiebudget verhogen met extra budget voor kastklaar leveren (van 

onderhoud collectie) 
✓ Budget publiekswerking verhogen door verschuiving budget onderhoud 

collectie  
✓ Aanpassen inkomsten omdat bib reeds enkele jaren het ingeschreven bedrag 

niet meer ophalen en ingevolge aanpassing nieuwe tarieven (zie verder) 
 
3. Eengemaakt Bibliotheeksysteem (EBS) 

a) Stavaza overstap en sluiting bib 
- De overstap vraagt veel voorbereiding: schrappen leners, afvoer collectie, aanpassen 

fouten, aanpassen werkprocessen … 
- Sinds 12/09 kan de bib GEEN nieuwe materialen invoeren in het bibbestand of 

aanpassingen doen aan de collectie. Dit wil zeggen geen nieuwe tijdschriften, geen 
nieuwe boeken, cd’s, dvd’s… in de uitleendiensten. Op die dag maakt Cultuurconnect 
een ‘foto’ van het collectiebestand van onze bib dat ingelezen wordt in het nieuwe 
programma Wise. De invoer van nieuwe materialen zal voor minstens 4 weken 
stilliggen. Bestellingen blijven wel lopen. 

- De bib sluit van 30/09 (inlezen uitleengegevens) t.e.m. 8/10 12u. De filialen gaan 
woensdag 9/10 terug open. Ter info: alle Oost-Vlaamse bibliotheken m.u.v. Gent 
sluiten vanaf 30/09. 

https://www.sint-niklaas.be/onze-dienstverlening/bestuur-en-participatie/projecten/hendrik-heymanplein
https://www.sint-niklaas.be/onze-dienstverlening/bestuur-en-participatie/projecten/hendrik-heymanplein
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- Leners hebben tijdens de sluitingsperiode GEEN toegang tot mijnbibliotheek, online 
verlengen e.d. is NIET mogelijk. De uitleendata werden uiteraard aangepast n.a.v. 
deze sluiting. 

- Tijdens sluitingsweek krijgt het personeel opleidingen via train-de-trainer principe. 
- Bij opening voorzien we meer personeel in de uitleendiensten. Achter de schermen 

is alles nieuw. De leners zelf zullen hier weinig van merken. 
- Bibfiliaal Belsele maakt van deze sluiting gebruik om het filiaal te herschikken en op 

te frissen. Op 20/10 is er een feestelijk opening i.k.v. de muntschat. De reguliere 
werking gaat op 22/10 terug van start. 

Commissielid L. Bats vraagt om het personeel, dat polyvalent inzetbaar is in de bib, zo 
ruim mogelijk deze opleiding te laten volgen. De bibliothecaris geeft mee dat alle 
personeelsleden die uitleendiensten hebben verplicht zijn deze vorming te volgen. 

 
b) Nieuwe tarieven, dienstreglement 

- Aanpassing van de tarieven was nodig n.a.v. EBS. Het voorstel van de nieuwe tarieven 
en de simulatie werd naar de leden van de bibcommissie gestuurd. De bibliothecaris 
heeft geen opmerkingen ontvangen. Het voorstel is goedgekeurd op de 
gemeenteraad van augustus. 

- Overzicht van de nieuwe tarieven. Deze gaan in NA overstap naar Wise, dus vanaf 
8/10: 
✓ Alle materialen m.u.v. sprinters, krijgen een uitleentermijn van 4 weken (dus 

ook games en dvd’s) 
✓ Uitlenen van jeugdavm is gratis, dus geen leengeld  
✓ Leengeld voor volwassenenavm (games, speelfilms, series) wordt verlaagd naar 

1€, nu voor 4 weken 
✓ Boetes verhogen naar 0,3€/dag/materiaal (m.u.v. sprinters, blijft 0,50€/dag) 
✓ Reservatie kost 2€ 
✓ IBL-aanvraag 3€ 
✓ Klaskaarten worden boetevrij 

- Bij opening op 8/10 krijgen leners een aangepast overzicht van de tarieven. Het 
volledige dienstreglement wordt herschreven nadat de bib alle nieuwe processen van 
Wise kent. Streefdoel is 1/1/2020. Het voorstel van nieuw dienstreglement zal 
voorgelegd worden op volgende vergadering van de beheerscommissie op 4/11. 

Commissielid M. Cornelis vraagt of de IBL-kosten ook van toepassing zijn voor de 
leesgroepen. Dit blijft als voorheen nl. dat leesgroepen hier niet voor moeten betalen. 
Commissielid R. De Meerleer vraagt of men voor digitale reservaties moet betalen. Voor 
elke vorm van reservatie moet men betalen. 
 

4. Publiekswerking 
P. Malengier geeft toelichting bij de voorbije activiteiten en overloopt het najaarsprogramma 
(zie PPP in bijlage). Ook het ingediende subsidiedossiers Sluitertijd komt aan bod. Het advies 
op het dossier zal ten laatste 15/10 binnen zijn. 
Commissielid L. Soubry vraagt of de makerbib iets te maken heeft met de actiefiche voor een 
fablab. Dit staat volledig los van. Binnen het project willen we de Maak bibliotheek verder 
uitbouwen, de kennis in huis halen en binnen het Waasland een pool van Maak 
bibliothecarissen opleiden a.d.h.v. concrete workshops, opleidingsmomenten en 
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ondersteuning. Focus ligt niet op de hardware maar op de kennis en expertise. Dit werkt meer 
zoals Coderdojo (zie http://sintniklaas.coderdojobelgium.be/ ).  
 

5. Werking 
a) Studenten en overlast in bib: 

- In juni werden binnen het bibteam duidelijke afspraken gemaakt: uitlenen van 
studeerplekken zowel op 2de als gelijkvloers, herschikken van meubilair in de 
uitleendiensten (1 stoel per tafel…), regelmatig bezoek van politie gevraagd… Ook 
werd Den Eglantier gecontacteerd voor het opnieuw inrichten van het Studiekot. 
Wegens het ontbreken van vrijwilligers en geschikt materiaal hebben ze dit niet 
kunnen organiseren. 
Maar opnieuw zorgde een groep van scholieren voor overlast. In uitleendiensten had 
het personeel de handen vol om de scholieren constant aan te spreken op het naleven 
van de afspraken: geen stoelen verplaatsen, max 1/tafel, niet eten, geen lawaai…). 
Deze groep vraagt constante aandacht, wat het personeel niet kan waarmaken tijdens 
de uitleentaken zelf. 

- Op 12/06 werd de politie opgeroepen n.a.v. een incident. Die is meer dan een half 
uur bezig geweest om alle scholieren buiten te zetten, ook op het bibplein. 
Vervolgens werd aan het bestuur gevraagd om security in te schakelen (enkel 
weekdagen van 10-19u). Deze secuity zorgde voor een constante opvolging. De 
mensen zijn nl. getraind om overlast aan te pakken (gaan in gesprek), volgen op, 
bewaken, zijn oproepbaar… Dit werd door personeel ervaren als een hele steun.  
Na afloop (begin juli) is er een gesprek geweest met het bibpersoneel samen met 
PBW. PBW heeft vervolgens een gesprek georganiseerd met een vertrouwenspersoon.  

- Men moet goed weten dat dit een maatschappelijk probleem is dat zich niet enkel in 
Sint-Niklaas stelt, maar dat wel concrete acties vraagt, ook in Sint-Niklaas. De bib kan 
dit echter niet alleen oplossen ook al stelt het probleem zich in dit gebouw. Aanpak 
samen met andere diensten zoals onderwijs en Welzijn is noodzakelijk. Ook omdat 
de bib geen personeelsprofielen in dienst heeft die deze problematiek kunnen 
oplossen. De overlast met scholieren komt opnieuw op FLOB-overleg, maar ook met 
Welzijn is er overleg.  

- Voor de meerjarenbegroting heeft de bib extra budget gevraagd voor security tijdens 
de examenperiodes. Dit als oplossing op korte termijn om paal en perk te stellen aan 
het gedrag, maar als stad moeten we samen met andere diensten (Welzijn, onderwijs, 
flob, JOS…) ook aan oplossingen op lange termijn werken. Bib heeft hier 
ondersteuning nodig. 

- In dit overleg komt ook de overlast op woensdagnamiddag en de problematiek van 
het lunchen aan bod. De bib is een laagdrempelige culturele instelling waar iedereen 
die het gebouw als bib wil gebruiken welkom is. Het is m.a.w. een bib en geen refter. 
Conclusie: de bib zorgt intern voor verdere afspraken (opmaak van een huishoudelijk 
reglement) en opvolging met het team alsook overleg met onderwijs, via FLOB, en 
Welzijn om samen te zoeken wat er met de beschikbare middelen kan gebeuren om 
dit probleem te counteren. 

Schepen F. Baeyens geeft aan dat in deze problematiek een breder overleg noodzakelijk 
is: wat doen de scholen? Wat kan en wat kan niet in de school? Wie kan binnen de stad 
hierbinnen iets betekenen (wijkwerkers, ouders…)? Wat kan op lange termijn?... De 

http://sintniklaas.coderdojobelgium.be/
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komende examenperiode zal de bib vrij streng blijven optreden en meer duidelijkheid 
brengen in de afspraken. Commissielid R. Thierens geeft aan dat de jeugdhuizen in deze 
problematiek zeker een rol kunnen spelen. Duidelijk omkadering is wel nodig, samen 
met de scholen en alle andere stakeholders. De schepen geeft mee dat alle betrokken 
diensten momenteel alert zijn voor deze problematiek. 

 
b) Afvoerbeleid 

Op de vorige vergadering werd gevraagd inzage te hebben in het afvoerbeleid van de bib. 
Het document in bijlage werd vooraf aan de commissieleden bezorgd. Er zijn geen vragen 
of opmerkingen. 
 

c) Werken gebouw 
- De werken aan de verwarming zijn nog niet rond ingevolge financiële discussies 

tussen aannemer, studiebureau en stad. Werken zijn dus nog lopende, wat dringend 
wordt met de koude die er aankomt.  

- Aan de lift moeten nog enkele zaken gedaan worden alvorens te kunnen opleveren. 
- Aan de ramen worden de laatste afwerkingen uitgevoerd. 
- In de cafetaria van de bib wordt er een proefproject opgestart vanuit Welzijn. Deze 

dienst, wil samen met 4 voorzieningen (OCMW, De Klokke, Veste en het Dagcentrum), 
een pop-up koffiebar openen met mensen met een beperking onder begeleiding van 
een vrijwilliger. Welzijn zorgt voor rekrutering en opleiding van vrijwilligers. Samen 
met de voorzieningen staan ze in voor de herinrichting van de cafetaria. De koffiebar 
zou open zijn van 12.30 uur tot 16.30 uur. De cafetaria is altijd vrij toegankelijk voor 
bibbezoekers (die niet verplicht zijn er iets te consumeren), ook buiten de 
openingsuren van de koffiebar. 
De commissie geeft aan dit een bijzonder mooi initiatief te vinden, een echt win-win 
situatie en een aanwinst voor de ontmoetingsfunctie van de bib. 

 
d) Terugkoppeling jaarverslag 2018  

Vorige vergadering ontvingen de commissieleden het jaarverslag van 2018 met de 
mogelijkheid dit op het volgende overleg te bespreken. 
Commissielid K. Tavernier stelt de vraag of dit mooi en lijvig verslag noodzakelijk is, het 
mag geen te grote belasting zijn voor het team. Er wordt aangegeven dat er van elke 
activiteit een evaluatie wordt gemaakt. Een verkorte versie wordt opgenomen in het 
jaarverslag. De cijfergegevens voert de bib in in BIOS, dus deze zijn reeds beschikbaar. 
Maar bovenal is het voor de bib zowel een promomiddel als een naslagwerk voor de bib 
(wanneer wat gedaan en hoe, ook voor het cijfermateriaal). 
 

e) Personeel 
- Op 1/9 telde de bibformatie 34,43VTE (cluster 34,5VTE) 

✓ Examen voor nieuwe leidinggevende wordt dit najaar opgestart. In afwachting 
is er een tijdelijke vervanging van 6 maanden op C-niveau. De nieuwe collega 
is gestart op 1/9 

✓ Een leidinggevende is sinds 1/9 terug na 6 maanden afwezigheid. Één collega 
is nog afwezig sinds februari 

✓ Een nieuwe collega is gestart op 1/6 via mutatie 
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✓ Deze zomer heeft de bib 3 jobstudenten tewerkgesteld. Naast inspringen in 
uitleendiensten werden ze ingezet bij de boekenkoffers en de voorbereiding 
overstap naar EBS 

 
f) Boekenkoffers 

Deze zomer werden opnieuw boekenkoffers samengesteld voor de klassen. Het aantal 
aanvragen is iets minder dan vorig jaar nl. 300 t.o.v 340. 
 

6. Uit de sector 
a) Stavaza dossier Intergemeentelijk Samenwerkingsverband 

Het subsidiedossier van het nieuwe IGS (nieuwe werking van Wacco en BiblioWaas) werd 
ingediend. Tegen 20/12 valt de beslissing. Sinds 1/09 is er een nieuwe college in dienst, 
Kerensa Verhoosel. Zij werkt halftijds voor Erfgoedcel en halftijds voor BiblioWaas. Wacco 
blijft bestaan tot 31/12/2019 

b) Cultuurconnect: e-boekenplatform 
Momenteel is er een bevraging lopende naar de betaalbereidheid van bibliotheken voor 
het voorstel van e-boekenplatform dat voorligt. Dit model omvat:  
- 1 collectie van ca. 3.000 titels voor alle deelnemende bibliotheken 
- Single-use: elke titel die is uitgeleend, is op dat moment niet beschikbaar voor andere 

leners (cfr. fysiek uitlenen van boeken) 
- De aankoop van een e-boek door het platform is duurder dan aankoop door een 

particulier 
- Elk e-boek mag maar X keer uitgeleend worden en moet vervolgens opnieuw 

aangekocht worden 
- Bibliotheken betalen per aantal inwoners, niet per gebruiker 
- Leners kunnen max. 3 titels voor 6 weken ontlenen, deze titel is dus gedurende deze 

6 weken niet beschikbaar  
- De bib stapt meteen in voor 5 (nog duurder) of 6 jaar. Hoe meer bibliotheken 

instappen (en hoe groter deze bibliotheken) hoe goedkoper, omgekeerd hoe minder 
hoe duurder 

- Voor Sint-Niklaas komt de kostprijs tussen de 11.000 en 14.000€/jaar. Enkele grote 
steden stappen niet in, dus zal het voorstel nog duurder worden. 
Sint-Niklaas geeft aan op deze voorwaarden niet te willen instappen. De commissie 
ondersteunt deze keuze. 

 
7. Varia 

a) Uitstap beheerscommissie op 21/09 naar Predikheren in Mechelen 
b) Oproep vrijwilligers boekenverkoop 19-20/10 

Zaterdag 19/10 9.30u – 11u K. Tavernier 
     L. Bats 
   11u -12.30u R. De Meerleer 
     M. Piessens 
Zondag 20/10  9.30u – 11u R. Vandecasteele 
     M. Van Looy 
   11u-12.30u I. Amar 
     R. Vandecasteele 
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Resultaat jeugdboekenverkoop maart: 781 boeken (2018: 778) 
c) Cultuurraad bestaat in oktober 50 jaar. Zaterdag 12/10 start het feestjaar vrij bescheiden 

met de huidige afgevaardigden, maar de vele partners zorgen tot het slotfeest op 17/05 
voor uiteenlopende/ diverse activiteiten in kader van deze viering. 

d) Archipel: literair festival zal in 2020 plaatsvinden op 17-18/10 dus niet meer in april. 
Literaire activiteiten door verenigingen rond Wereldboekendag (in april) kunnen nog 
steeds een subsidieaanvraag doen (150€, gratis zalen…). De regeling blijft dus behouden 
en staat nu los van Archipel. (later indienen wordt ondertussen gedaagd tot 21/12/2019) 

e) Aan de commissieleden die lid zijn van een vzw een reminder om de UBO-registratie in 
orde te brengen tegen 30/09. 

f) Commissielid D. Vergult laat weten dat Marnixring Anton Van Wilderode de Voorleestoer 
blijft ondersteunen voor een bedrag van 1.500€, alsook de inzet van hun leden als 
vrijwilligers op de dag zelf. 

g) Commissielid R. De Meerleer geeft aan dat er in verschillende steden en gemeenten 
boekenkastjes zijn op openbaar domein om boeken te ruilen. Dit is een project dat 
gedragen moet zijn door mensen uit de buurt die dit mee opvolgen en de kastjes 
onderhouden. Niet verkochte boeken van de boekenverkoop (die anders naar de container 
gaan) kunnen hiervoor opgevraagd worden 

h) Commissielid D. Roosen laat weten dat er in Da Vinci een 2de Leesnest komt 
 
 

Volgende vergadering maandag 4 november om 20u. 
 

De secretaris, De voorzitter, 
Kirsten Janssens Wim De Mont 

 


