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contactpersoon: Kirsten Janssens, diensthoofd, 037783391, kirsten.janssens@sint-niklaas.be 
 
 
plaats datum 
Reynaertzaal 03-02-2020, 20.00u 
 
 
aanwezig 
W. De Mont, voorzitter, L. Bats, M. Cornelis, R. De Meerleer, M. Piessens, G. Schelfaut, K. Tavernier, J. Triest, K. Van 
Landeghem, M. Van Looy, F. Van Puymbroeck, E. Vercauteren,  
F. Baeyens, schepen van cultuur 
P. Malengier, deskundige 
Kirsten Janssens, secretaris 
 
verontschuldigd 
M. De Wilde ondervoorzitter, I. Amar, , P. D'Hondt, V. Meert, K. Milik, M. Schelfhout, L. Soubry, R. Vandecasteele, D. 
Vergult, G. Verhelst 
 
afwezig 
L. De Buck, M.C. De Coster, E. Dhaen, R. Thierens, S. Vandenhende, M. Vrancken 
 
 
agenda 
1. Opmerkingen en goedkeuring vorig verslag 
2. Beleid 
3. Werking uitleendiensten 
4. Publiekswerking 
5. Werking 
6. Varia 
 
 
 
Dit is de eerste vergadering van de beheerscommissie in 2020. De voorzitter wenst iedereen een 
mooi en cultuurrijk 2020. 
We starten met het bijzonder harde en droevige bericht dat commissielid D. Roosen op donderdag 
30/01 overleden is. De commissie vraagt 1 minuut stilte. 
 
1. Opmerkingen en goedkeuring vorig verslag 
Er zijn geen opmerkingen bij het vorige verslag. 
Het verslag van 16/09/2019 wordt goedgekeurd. 
Het nieuwe commissielid J. Verhofstadt (ter vervanging van M. Behiels) wordt welkom 
geheten. 
 
2. Beleid 

a. Meerjarenbegroting 
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- Budgetten zoals voorgelegd aan commissie vorige vergadering zijn goedgekeurd en 
ondertussen ingeschreven in de BBC. 

- Het budget voor de nieuwe bib is opgenomen in het project H. Heymanplein. De 
schepen geeft mee dat 2021-2023 voorzien worden voor het plannen en vergunnen. 
De middelen zijn in ieder geval ingeschreven in de meerjarenbegroting. De vordering 
van dit project houden we op de agenda van deze vergadering zodat het ieder keer 
aan bod zal komen. Commissielid J. Triest vraagt wat de verwachtingen zijn van het 
bestuur naar de inbreng van de commissieleden. Voor de schepen is dit overleg een 
vorm van inspraak, maar onder welke vorm ligt nog niet vast. Door het als vast 
agendapunt te agenderen zullen noden en vragen hier zeker besproken worden. 

- Middelen voor renovatiewerken in bibfiliaal Sinaai (vloer en ramen) en Belsele (vloer 
en verwarming?) zijn ingeschreven. Commissielid M. Cornelis vraagt of deze 
gebouwen voldoende geïsoleerd zijn. De schepen geeft mee dat het bestuur 
prioriteiten moet leggen. Gezien het beperkte gebruik van de ruimte gaat de aandacht 
eerst naar de voorziene werken. 

b. Andere:  
- Stavaza RUP Heymanplein: de basis van het masterplan werd goedgekeurd in de 

gemeenteraad van november. Goedkeuring van RUP zelf is voor de nieuwe bib strikt 
gezien niet nodig, aldus schepen Baeyens. 

- Bestuur en diensten toetsen de mogelijkheid af om op de nieuwe locatie van de bib 
samen te gaan met het Huis van het Kind als mogelijke partner. Het licht staat hier 
nog niet op groen. De puzzel moet gelegd worden met de vele partners van HVK, 
maar voor de zomer moet vastliggen welke formule het gaat worden. 

 
3. Werking uitleendiensten 

a. Eengemaakt bibliotheeksysteem (EBS) 
- Cultuurconnect moet 8% besparen maar heeft voor het EBS enkele langdurige IT-

contracten lopen. Het moet nog in de stuurgroep bekeken worden maar mogelijks 
worden de besparingen doorgerekend naar de gemeenten via minder subsidie voor 
IBL en een hogere kost voor de basisinfrastructuur (= EBS, website, catalogus, Open 
Vlacc…). Commissielid L. Bats vraagt hoe de bib dit gaat opvangen. We moeten eerst 
afwachten over welke grootte dit gaat om vervolgens te kijken welke impact dit heeft 
op de stad. 

- Er zijn nog steeds veel problemen met invoer: plaatskenmerken (binnen Wise zijn dit 
‘kasten’) die er nog niet zijn waardoor deze boeken niet ingevoerd kunnen worden. Er 
resten nog vele vragen en onduidelijkheden. Cultuurconnect komt volgende week 
verschillende problemen ter plaatse bekijken. 

- Ook nog steeds niet opgelost zijn de oude barcodes en de foutieve locatie van het 
magazijn. De leden vragen of het mogelijk is naar de leners dit laatste duidelijk te 
communiceren => na vergadering: dit is niet mogelijk, bib kan op geen enkele manier 
iets noteren voor deze locatie. Commissielid R. De Meerleer vraagt of (oude) LP’s in 
het magazijn uitleenbaar. Ja, dat klopt. 

- Nieuw dienstreglement: team uitleen werkt aan een eerste versie, maar deze is nog 
niet klaar. Het streefdoel is deze voor te leggen aan de gemeenteraad van mei/juni, 
samen met de aanpassing van de stedelijke retributies. De volgende vergadering van 
de beheerscommissie is 11/05, te laat om tijdig te kunnen agenderen. De commissie 
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gaat akkoord om het voorstel per mail naar de leden te versturen met een deadline 
om hierop te reageren. 

b. Evaluatie examenperiode 
- De afgelopen examenperiode van het secundair is heel goed verlopen. De bib had 

een strenge regeling uitgewerkt. Zo werd er een huishoudelijk reglement opgemaakt, 
een nood die naar voor gekomen is uit de evaluatie van de vorige examenperiode. De 
scholen werden per mail op de hoogte gebracht van de nieuwe maatregelen. De 
doorstroom van deze info naar de leerlingen kan nog vlotter. Wegens geplande 
werken was de cafetaria gesloten waarmee veel overlast werd vermeden. Hierdoor 
was er wel geen ruimte voor de studenten om te eten, te praten enz. Veel los 
meubilair werd uit de uitleendiensten gehaald. Studeren kon enkel in de Reynaertzaal 
onder toezicht van een bibmedewerker (extra dienst voor bibteam) en dit op 
weekdagen tot 17u en niet in het weekend (wegens extra personeelsbezetting). Deze 
studeerplekken werden uitgeleend, studenten moeten dus lid zijn van de bib. Tevens 
werd security ingehuurd, passeerden de wijkagenten dagelijks en was er 
ondersteuning vanuit welzijn. Deze laatste spraken vooral jongeren maar ook andere 
bezoekers aan naar hun noden. Daaruit kwamen volgende belangrijkste noden naar 
voren: 1) studeerplekken (ook op maandag, tot 19u en ook voor groepswerken), 2) 
ruimte voor ontmoeting/warmte 3) hangplekken (chips eten, praten, gamen…). 
Het bibteam heeft geen enkele student wegens overlast moeten blokkeren noch de 
politie moeten bellen. Het was in deze periode heel rustig in de bib. De security heeft 
wel verschillende jongeren buitengezet en er waren enkele incidenten waaronder het 
kapotslaan van het bedieningspaneel van de kleine lift. Maar het personeel en 
bezoekers waren heel tevreden dat de reguliere bibwerking gewoon kon doorgaan. 

- Voor de volgende examenperiode houden we de strenge regeling in deze specifieke 
periode aan. Voor de examenperiode in april zal de nieuwe uitdaging de opening van 
de cafetaria zijn, dit in combinatie met de pop-up koffiebar. 
De afspraak blijft dat bib instaat voor een goede werking naar studenten binnen haar 
muren. Dienst welzijn (ook FLOB) en jeugddienst werken op lange termijn naar een 
betere omkadering voor deze scholieren om aan hun noden tegemoet te komen. 
De commissieleden geven aan het een hele goede zaak te vinden dat de securityman 
steeds dezelfde is, die ook veel jongeren kennen van het uitgaansleven. Commissielid 
L. Bats vraagt wat de belasting gaat zijn voor het team als de studenten tot 19u 
kunnen studeren. Dit moet nog bekeken worden wat mogelijk is en hoe we dit kunnen 
oplossen. In de nieuwe vrijwilligersbrochure doet de bib o.a. een oproep naar mensen 
hiervoor.  

c. Sluiting Bibpunt 1/02 
- Eind november is er een overleg geweest over het Bibpunt/ Buurhuis met de bib en 

dienst welzijn, samen met de twee betrokken schepenen Filip Baeyens en Sofie 
Heirman. Hierbij werd de huidige werking vanuit de bib besproken t.o.v. de 
buurtwerking. De inzet van bibpersoneel weegt niet op tegen de winst voor de bib en 
de buurt. De investering voor de bib is te groot. Gezien de steeds krappere 
personeelsbezetting, moeten keuzes gemaakt worden. Iedereen was het er over eens 
om de huidige bibwerking stop te zetten en dit met ingang van 1 februari 2020. 
Welzijn tracht de bibmomenten (woensdag- en vrijdagnamiddag) in te vullen vanuit 
de buurtwerking. 
De bib engageert zich om te zorgen dat het krantenaanbod beschikbaar blijft alsook 
dat er een collectie afgevoerde boeken komt (naar de wensen en noden van de buurt). 
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Dat zal gaan om een ruilrek. Bezoekers kunnen er boeken ruilen of gewoon 
meenemen zonder dat dit in het bibsysteem geregistreerd moet worden. Op deze 
manier blijft er toch leesvoer beschikbaar voor o.a. de kinderen en ouderen uit de 
buurt. Leners zelf kunnen uitwijken naar hoofdbib die er het dichtst in de buurt ligt. 
De bib staat in voor de communicatie naar de leners toe en zal ook wijzen op de 
mogelijkheid van bib aan huis (kan enkel op voorleggen van doktersbewijs). 
Opmerkingen en klachten worden gedurende het komende jaar door beide diensten 
verzameld.  
Het Bibpunt had in 2018 3.372 materialen in bezit en telde in totaal 2.581 
uitleningen. (Clementwijk 27.000 uitleningen, Sinaai 41.000, Belsele 38.000 en 
Nieuwkerken 46.000). 
Commissielid K. Tavernier kaart aan dat de leden het eerst in de krant hebben kunnen 
lezen nog voor ze van deze beslissing per mail op de hoogte werden gebracht. 
Schepen Baeyens geeft mee dat de communicatie inderdaad beter had gekund en dat 
het jammer is dat dit niet op de vorige vergadering kon worden besproken (het 
overleg was later). De bib heeft de beslissing van het college afgewacht om te 
communiceren naar de commissieleden. Openbaarheid van bestuur wil zeggen dat 
collegebesluiten meteen zichtbaar zijn, ook voor de pers, die deze meteen heeft 
opgepikt. Het is in ieder geval voor bib een les om sneller te communiceren naar de 
commissieleden en zal hieraan de nodige aandacht geven. 

d. Zomerregeling? Andere openingsuren? 
Wegens steeds grotere druk op het bibteam in zowel FO als BO zijn we steeds op 
zoek naar mogelijkheden om dit beter te organiseren. FO-diensten hebben invloed 
op het hele team. Vanuit inspiratie van andere bibliotheken bekijken we de 
mogelijkheden voor Sint-Niklaas. Een van deze pistes is een zomerregeling, m.a.w. 
een andere uurregeling tijdens de zomermaanden. Bijvoorbeeld 1 à 2 avonden 
minder open waardoor de druk voor extra avonddiensten verminderd. Deze regeling 
is beperkt in tijd en in een uitzonderlijke periode, leners bezoeken nl. meer overdag 
de bib. Andere piste is een aanpassing van de openingsuren. Enkele bibliotheken gaan 
naar meer openingsuren maar met beperkte dienstverlening of zonder personeel. Dit 
is gezien de indeling van het huidige gebouw niet mogelijk. 
Deze aanpassing moet meegaan met het dienstreglement (zie hierboven). 
De schepen geeft aan dat er gekeken wordt naar de daluren, hoe er verder 
geoptimaliseerd kan worden. Het voorstel vanuit de commissie om in de zomer enkel 
in de namiddag open te gaan is geen optie gezien o.a. de krantenlezers in de 
voormiddag. Commissielid F. Van Puymbroeck vraagt het geheel goed te bekijken 
vanuit het oogpunt van werkende mensen die niet voor 16u overal geraken. Als er 
een wijzing zou komen vraagt de commissie hier heel duidelijk en goed over te 
communiceren naar de gebruikers. 
De commissieleden vragen zeker de nodige aandacht te geven voor een zo eenvoudig 
mogelijk overzicht voor de gebruikers, dus niet te veel wisselende momenten. De 
commissie gaat akkoord om voorstel ook per mail, samen met het dienstreglement, 
te evalueren. Bij elk voorstel graag de nodige cijfergegevens om dit correct te kunnen 
evalueren. 

 
4. Publiekswerking 
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P. Malengier geeft toelichting bij de terugblik op de bibactiviteiten en geeft alsook meer 
uitleg bij de projecten Push it! en Bibdate. Tevens meer info over het vernieuwde concept 
van Archipel. 
Zie bijlage. 
Commissielid R. De Meerleer wijst er op dat de stedelijke subsidie voor een activiteit rond 
de Wereldboekendag blijft.  
 
5. Werking 

a. Personeel 
- Examen voor de aanwerving van 2 nieuwe leidinggevenden is lopende. Dit is tegen 

eind februari afgerond. 
- Een collega die vorig jaar gekozen had voor een tewerkstelling in het Zorgpunt, heeft 

haar terugkeer naar de bib aangevraagd en gekregen. 
- Er is nog 1 langdurig afwezige (4/5 sinds 2/2019) en met de afwezigheid van Nancy 

is het secretariaat deze maand niet bemand. 
- Bezetting: 34,3 VTE (clustertekening 34,5VTE). We rekenen op een snelle invulling 

van de nieuwe leidinggevenden alsook van de vervanging van pensioenen. 
- Pensioenen op komst: 1/05 1 dienstleider en 1 bibmedewerker, 1/07 1 bibbediende 

b. Stavaza pop-up koffiebar: Wonderbar 
- De opening is voorzien op vrijdag 6 maart 
- Welzijn zorgt zelf voor de uitvoering van de werken, jammer genoeg pas in januari 

(deels) uitgevoerd. 
- De koffiebar zal open zijn van 13.30-17u op dinsdag, woensdag en vrijdag. Ook hier 

jammer genoeg voorlopig niet op donderdag. Ze krijgen dit momenteel niet ingevuld, 
eventueel wel op langere termijn.  

 
c. Gebouw: 

- Kleine lift: het bedieningspaneel werd beschadigd door jongeren. Levering van het 
nieuwe paneel zou week van 10/02 binnenkomen. 

- Werken verwarming: afwerkingen zijn deze week gestart. 
- Afgelopen periode weer enkele lekken ingevolge oude leidingen. 
- De commissieleden melden een incident op 23/01 waarbij het te warm was in de 

Conferentiezaal. De bibliothecaris geeft aan dat er CO2-metingen worden uitgevoerd. 
Voor deze dag lagen deze nog onder de toegestane waarden. 

 
6. Varia 

- Oproep vrijwilligers jeugdboekenverkoop JBM 15/03 
9.30-11u:  - K. Tavernier 
  - M. Cornelis 
11-12.30u: - M. Van Looy 
 - - F. Van Puymbroeck 

- Voorleestoer 18/05: vrijwilligers kunnen zich al melden. Mail volgt nog. 
- Voorstel uitstap beheerscommissie op andere datum dan september, want voor de bib 

hele drukke periode. De commissie vraagt enkele data per doodle voor te stellen.  
- Commissielid K. Tavernier kaart aan dat het uitlenen van e-boeken heel moeilijk 

verloopt, dat leners hiervoor veel geduld moeten hebben. 
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Tevens brengt ze de commissie op de hoogte van verschillende activiteiten van 
Anfiteatro n.a.v. hun 30-jarig bestaan. Opening tentoonstelling 7/02. Italiaanse 
reismarkt komende weekend, lezing 11/03 Frank De Gruyter rond Decamerone en op 
20/04 Mark Coenen n.a.v. zijn boek Italië voor idioten. 

- Commissielid M. Piessens wijst op een lezing van CC Boontje i.s.m. bib en Leerpunt door 
de Syrische auteur Houssam Zein op 26/03. En een lezing tijdens de Vrouwenweek op 
5/03. 

 
Met de start van het nieuwe jaar wordt aansluitend aan de commissieleden door het bestuur 
een drankje aangeboden. 
 
Volgende vergadering maandag 11 mei 2020 om 20u. 
 

De secretaris, De voorzitter, 
Kirsten Janssens Wim De Mont 

 
  


