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agenda 
1. Opmerkingen en goedkeuring vorig verslag 
2. Stavaza nieuwbouwproject 
3. Bibwerking en corona 
4. Activiteiten 
5. Personeel 
6. Uit de sector 
7. Varia 
 
 
De voorzitter verwelkomt de leden en vraagt toestemming om de vergadering te mogen 
opnemen. De aanwezige leden gaan hiermee akkoord.  
Verwelkoming nieuw lid beheerscommissie, nl. A. Charlier in opvolging van R. Vandecasteele. 
Kennisneming ontslag commissielid L. Soubry (afgevaardigde Cultuurraad) voor wie nog geen 
vervanger werd aangeduid. 

 
Clustermanager V. Vermeulen, in dienst sinds 1/10/2020, stelt zich kort voor aan de 
commissieleden. Ze kijkt alvast uit naar een fysieke kennismaking. 
De voorzitter vraagt hoe ze de interactie en samenwerking tussen de domeinen waar ze 
verantwoordelijk voor is ziet. De clustermanager geeft aan dat op bepaalde vlakken er al wordt 
samengewerkt, maar er zijn nog linken die onvoldoende gemaakt zijn alsook kansen die men 
laat liggen. Ze tracht met een aantal dossiers hier stilletjesaan beweging in te krijgen en de 
muurtjes die er zijn in de eigen cluster af te breken. Bijvoorbeeld in aanloop naar de nieuwe bib, 
de samenwerking met het Huis van het Kind en de cluster welzijn, alsook met cultuurhuis De 
Casino, jeugddienst enz. M.a.w. vele mooie kansen om naartoe te werken. 



 

740 
 

 

 
1. Opmerkingen en goedkeuring vorig verslag 
Er zijn geen opmerkingen op het verslag van 13 september 2021 dat bij deze wordt 
goedgekeurd. 
 
2. Stavaza nieuwbouwproject 
- Selectieleiddraad:  

Schepen Baeyens geeft toelichting bij de selectieleiddraad en de procedure (zie ook PPP in 
bijlage) en wijst op een belangrijke stap die gezet wordt door de goedkeuring hiervan op de 
gemeenteraad van 24/11. De stad gaat voor een DB(m) formule en is dus op zoek naar een 
team dat instaat voor het ontwerp en de bouw van het project (Design and build en kleine 
m = onderhoud van alle technieken gedurende 2 jaar). Elk van deze teams bestaat uit een 
projectontwikkelaar, architect, studiebureau speciale technieken, studiebureau stabiliteit en 
aannemer klasse 8. Met deze formule kan men o.a. heel goed controle houden op het 
budget (plafondbedrag). De opdracht omvat het ontwerp en bouw van een nieuwe bib en 
Huis van het Kind en een ontwerp op masterniveau van sociale woningen. De 
herbestemming van de huidige bib alsook het ontwerp van het plein zit niet in deze 
opdracht. Uit de kandidaten van deze procedure worden 3 teams geselecteerd die het 
volledige dossier en plan van eisen ontvangen en hiermee aan de slag gaan. Het 
plafondbedrag ligt op 22 miljoen euro. Een hoger budget dan aanvankelijk voorzien, maar 
na grondige studie alsook rekening houdende met de spectaculaire stijging van de laatste 
jaren van bouwmaterialen, is dit een realistisch budget om het gebouw waar nood aan is te 
realiseren. 

- Tijdslijn (zie bijlage) 
Teams kunnen hun kandidaturen indienen tegen 31/1/2022. In februari/ maart worden de 3 
kandidaten geselecteerd die meteen het gunningsbestek ontvangen. In de jury zal een 
afvaardiging van de Vlaamse Bouwmeester zetelen om de architecturale kwaliteit van dit 
project mee te bewaken. Rond de zomer verwachten we een eerste ontwerp en raming. 
Streefdoel is nog steeds start van de werken begin 2024. 
Op de volgende commissie zal toelichting gegeven worden over de gunningsleiddraad en -
bestek. 

- Participatietraject 
Sofie Stas van team participatie, geeft toelichting bij het gelopen participatietraject voor de 
nieuwe bib/ Huis van het Kind en overloopt de resultaten (zie PPP in bijlage). 
Commissielid L. Bats vraagt of er voldoende ruimte is voorzien voor de culturele activiteiten, 
lezingen, muziek, film enz. zoals in Utopia. Dit kan volgens hem alleen maar een 
stimulerende rol hebben om de culturele verenigingen met de werking van de bib te 
betrekken. Ook vraagt hij ruimte te voorzien voor jongeren om te studeren, alsook voor 
praatgroepen. Bij de voorstelling van het participatierapport vraagt hij de partners van de 
bib hierbij nauw te betrekken. Schepen en bibliothecaris bevestigen dat zeker minimaal de 
huidige ruimtes alsook ontmoetingsruimtes voorzien zijn in het bestek. 
Commissielid R. De Meerleer vraagt of er in een volgende vergadering mogelijkheid wordt 
gegeven aan de commissieleden om hierover commentaar te geven of er vragen over te 
stellen. 
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Commissielid A. Charlier informeert bij de schepen naar de afloop van het verzoekschrift op 
de gemeenteraad en vraagt om in de communicatie heel erg duidelijk te maken dat een 
nieuwe bib echt heel erg nodig is. De schepen geeft aan dat de indiener van het 
verzoekschrift aangeeft dat de bibwerking goed is. Echter het gebouw moet deze werking 
ondersteunen en net hier zijn er verschillende problemen. Het gebouw is gedateerd, er zijn 
klimatologische en technische problemen, het gebouw is organisatorisch niet meer 
aanpasbaar en voldoet niet meer aan de hedendaagse normen en noden. Wil je daaraan 
voldoen moet men het gebouw volledig strippen wat een hoge kostprijs is en waarbij je 
tevens nog steeds met een gebouw zit dat organisatorisch niet voldoet. Deze verschillende 
redenen, alsook de noden en plannen voor het vergroenen van het Heymanplein, maken dat 
een nieuwbouw de beste keuze is op de lange termijn.  
Commissielid K. Tavernier vraagt om ook de Cultuurraad op de hoogte te houden van dit 
project wat de schepen alleen maar kan bevestigen. 
De voorzitter sluit aan om zeker goed te communiceren over de huidige bouwtechnische en 
functionele staat van het gebouw (o.a. bij felle regen water via verlichting…). 
Commissielid D. Vergult wijst op de problemen die zich zouden stellen als er geen nieuw 
gebouw komt. Het huidige gebouw zou dan gestript moeten worden, wat maakt dat de bib 
elders ondergebracht moet worden, wat voor veel problemen en extra kosten gaat zorgen.  
 

3. Bibwerking en corona 
- Corona en activiteiten:  

o vanaf 1/10 was er geen mondmaskerplicht meer in de bib. Weer volop rondleidingen 
en klasontleningen alsook lezingen.  

o sinds 29/10 opnieuw mondmaskerplicht e.a. richtlijnen  
o vanaf 22/11 opnieuw strengere maatregelen 

▪ mondmaskerplicht voor iedereen vanaf 10jaar 
▪ activiteiten vanaf 51p = + CST + mondmasker (enkel zittende activiteiten) 
▪ verplicht telewerken 

- Zomersluiting filialen periode 1/7 en 31/08 

De bibliothecaris legt een nieuw voorstel voor aan de commissieleden voor de zomersluiting 
van de filialen. De voorbije jaren waren de filialen de eerste 2 volledige weken van juli 
gesloten. Aantal sluitingsuren per filiaal: 26u (13u/week x 2).  

Nadelen bestaande regeling: 

o Filialen zijn gesloten wanneer de schoolvakantie net begint en wanneer mensen net 
volop tijd hebben om vakantielectuur te halen. 

o Alle materialen moeten gedurende deze periode, binnengebracht worden in de 
hoofdbib en via transport terug naar de filialen 

o Leners kunnen gedurende deze 14 dagen enkel in hoofdbib terecht 

Voorstel:  
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o Filialen blijven doorlopend open tijdens de zomervakantie, maar zijn 1 dag per week 
gesloten. Allen open op dinsdag – woensdag – zaterdag. Sluiten op donderdag 
(Sinaai, Clementwijk) of vrijdag (Belsele en Nieuwkerken), dit in de periode van 1/07 
tot 31/08 

o Aantal sluitingsuren per filiaal: 
▪ Sinaai/ Clement: 7 donderdagen gesloten – 24,5 sluitingsuren (incl. 21/7) 
▪ Belsele/ Nieuwkerken: 8 vrijdagen gesloten – 28 sluitingsuren (incl. 22/7 

Voordelen 
o Filialen zijn doorlopend open gedurende de zomer. Leners kunnen gedurende de 

volledige zomer (met uitzondering van 1 openingsdag-avond/week) terecht in de 
filialen. Donderdag en vrijdag zijn door de band genomen de rustigste 
openingsdagen in het filiaal. 

o Minder materialen uit de filialen worden ingeleverd in de hoofdbib.  
o Avonddiensten van bibmedewerkers kunnen beter gespreid worden over de 

vakantieperiode.  
De commissieleden geven positieve reacties op dit voorstel, wel vraagt men aandacht om 
dit tijdig te communiceren naar de gebruikers. De commissie gaat unaniem akkoord met dit 
voorstel. De bibliothecaris onderneemt de volgende stappen om dit voorstel goedgekeurd te 
krijgen. 

 

- Cijfermateriaal e-boekenplatform: 

Vorige vergadering werd gevraagd naar cijfermateriaal over het gebruik van het e-
boekenplatform. De bib is midden juni 2021 (met voorafgaande tests in mei) gestart. Er 
hebben t.e.m. eind september 520 verschillende, unieke leners van het aanbod gebruik 
gemaakt en een kleine 3.000 e-boeken uitgeleend. Ook interessant: in 2021 is op 
collectieaanbod meer op jeugd- en young adult-boeken ingezet. Dit najaar was voorzien om 
het project e-readers in WZC op te starten, maar wegens corona zit hier vertraging op. 
Streefdoel bij start van het project was om na 1 jaar 750 unieke gebruikers te bereiken, het 
ziet er naar uit dat we dit halen. Commissielid E. Vercauteren vraagt of dit e-boekenplatform 
invloed heeft op het uitlenen van sprinters. Het antwoord: neen, dat heeft daar geen effect 
op. Commissielid D. Vergult vraagt of corona invloed heeft gehad. Bib Sint-Niklaas is in volle 
corona ingestapt, we zien niet meteen invloed van corona. Wel is dit een parallel aanbod op 
de fysieke collectie. 

- Digipunt: 
Gestart in juli en kadert in het stedelijk project Iedereen digitaal mee dat getrokken wordt 
door cluster welzijn. Het Digipunt is doorlopend bemand (door extra werkkracht, een 
aanstelling via art. 60 voltijds). Bezoekers kunnen een afspraak maken, maar kunnen ook 
vrij binnenlopen. Sinds de verplichting van CST in de horeca is er heel veel volk voor het 
Digipunt. Personeel staat hier nu soms met 2, naast de vaste medewerker ook stagiairs, 
vrijwilligers en via Beego (digicheques). 
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- Publieksonderzoek 

Grootschalige publieksonderzoek in Vlaamse bibliotheken bij leden, afhakers, niet-leden en 
ook jongeren dit i.s.m. UA, VVBAD, OP/Til, Cult! en Cultuurconnect. Reeds 147 bibliotheken 
nemen deel. De bevraging loopt van 31/01 tot 31/03. Naast de vragenlijst, die de leden reeds 
ontvingen, kan elke bib tot eind december 10 eigen vragen toevoegen. Het rapport 
verwachten we tegen 29/04.  

Er zijn niet meteen vragen vanuit de vergadering. Suggesties kunnen doorgeven worden tot 
15/01 (aangepaste datum na vergadering wegens verlaten opstart door UA). 

 
4. Activiteiten 
- Terugblik:  

o Veel rondleidingen en klasontleningen, Digipunt, letterbekken (lezingenreeks voor 
SO, met o.a. Lize Spit), zondagskind, POZ, Coderdojo en codekrakertjes, babyborrel 
(nieuw ook in Sinaai), start Leesjury (vroegere KJV), voorleesweek, Digibib 
programma seniorenweek (90 wachtlijst), 25/10 Buitenbeentjes met Pedro De 
Bruyckere, 27/10 Wablieflezing Erik Vlaminck 

o Andere: try-out Lieve Scheire in Foyer, 2/10 dag van de klant, boekvoorstellingen, 
kinderkunstendag 21/11, tentoonstelling stadsarchief Nette stad, 25/11 lezing Frans 
Van Daele … 

o Archipel 22-24/10: nieuwe formule in Paterskerk: geslaagde editie. 
o Avansa heeft zijn 3 geplande lezingen afgelast. 
Sinds toenemende coronabesmettingen ook in bib minder animo voor activiteiten en 
heel veel lastminute inschrijvingen. Ook bezoekersaantallen zijn licht aan het afnemen.  

- Voorjaarsprogramma + komende 
o Komende zie folder: link  

o Nieuw opstart leesgroep voor anderstaligen (start 29/11) met 2 vrijwilligers 
o 5/12 POZ met Vrouwke Tuinman 
o Zondagskind, Digibib 
o Boekvoorstelling 12/12 Yvan De Maesschalk 
o 7/12-30/1/22 Expo De stad, onder andere: Loes De Gendt en Rosaline Fiems  
o Viering 75 jaar Wasiana 18/11, zal waarschijnlijk uitgesteld worden 
o Lezingen i.s.m. partners vb VTB 9/12, 21/12 Decamerone i.s.m. Anfiteatro en 

Leeskring Davidsfonds 
Voorjaar 
o Naast klassiekers (Coderdojo, zondagskind, Letterbekken, JBM, gedichtendagavond 

26/1 
o Digibib: uitbreiding programma 
o Voorleestoer 16/5 
o Verder werken met steamlab: oa bootcamp in vakantieperiodes 
o Paul Snoekprijs: uitreiking 10/04 
o Meer kleine, thematische boekenverkopen 

https://sint-niklaas.bibliotheek.be/actkal?theme=393
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5. Personeel 
- Algemeen: 

o 33,9 VTE 
o Examen vervanging teamhoofd is afgerond tegen 17/01 
o Einde tijdelijke contracten, start nieuwe collega’s (ook tijdelijke)… 
o Telewerken versus FO diensten 

- Vrijwilligers: bezig met vrijwilligersbeleid voor de bib en ruimer binnen de stad. Vooral meer 
gerichte oproep naar specifieke profielen. Oproep vrijwilligers voor huisbezoeken met als 
mooi resultaat dat er momenteel 13 aan de slag zijn! 

- Jobstudenten worden ingezet bij dringende noden (vb. ziekte collega’s weekenddienst, 
avonddienst) 

 
6. Uit de sector 
Cultuurtuin Waas: 

- Vertrek projectmedewerker Kerensa Verhoosel, waardoor de werking tijdelijk op een laag 
pitje staat. 

- Werken aan 1 gezamenlijk dienstreglement voor alle Wase bibliotheken. Het voorstel dat 
voorligt heeft veel gevolgen voor Sint-Niklaas op financieel vlak zonder dat er momenteel 
garantie is voor het verder versterken van de bibwerking. Verder overleg is hier nodig. 
Streefdoel blijft uiteraard het versterken van de bibliotheekwerking in het Waasland 

- Project Weesgedichten in aanloop naar de poëzieweek eind januari 

 
7. Varia 
- Het stadsbestuur wil de commissieleden danken voor hun vrijwillige inzet in dit 

adviesorgaan. Wegens niet kunnen organiseren van een bibuitstap wordt hen een 
attentiepakket aangeboden. 

- Data vergaderingen 2022, steeds op maandag om 20u: 31/01, 25/04, 26/09, 28/11 

- Vraag aan de commissieleden naar agendapunten voor meer discussie en bespreking op een 
volgende vergadering die men graag behandeld wil zien. Mag ook per mail indienen. Dit ten 
laatste 14 dagen voor de volgende vergadering. 

- K. Tavernier vraagt bij wie externen een zaal kunnen reserveren en wil de 
beschikbare data kunnen controleren in een agenda. Dit laatste is voor de bib nog 
niet mogelijk. Contactadres voor zalen is bib.zalen@sint-niklaas.be 

- De bib heeft de Wase Erfgoedprijs gewonnen voor het project Talen kleuren de 
wereld.  
 

Volgende vergadering maandag 31/01/2022 om 20u. 
 

De secretaris, De voorzitter, 
Kirsten Janssens Wim De Mont 

mailto:bib.zalen@sint-niklaas.be

