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GEMEENTERAAD
Zitting van 27 augustus 2021
Besluit

Samenstelling:
Aanwezig:
mevrouw Mia Mortier, raadslid-voorzitter (Groen); de heer Lieven Dehandschutter, burgemeester 
(N-VA); de heer Wout De Meester, schepen (Groen); de heer Peter Buysrogge, schepen (N-VA); 
mevrouw Ine Somers, schepen (Open Vld); de heer Carl Hanssens, schepen (N-VA); de heer Bart 
De Bruyne, schepen (Groen); de heer Filip Baeyens, schepen (N-VA); mevrouw Sofie Heyrman, 
schepen (Groen); de heer Jos De Meyer, raadslid (CD&V); de heer Gaspard Van Peteghem, 
raadslid (Vooruit); de heer Frans Wymeersch, raadslid (Vlaams Belang); de heer Kris Van der 
Coelden, raadslid (Vooruit); mevrouw Christel Geerts, raadslid (Vooruit); de heer Roland 
Pannecoucke, raadslid (Vlaams Belang); de heer Julien Ghesquière, raadslid (CD&V); mevrouw 
Ilse Bats, raadslid (Vooruit); de heer Marc Huys, raadslid (Vlaams Belang); de heer Bart Merckx, 
raadslid (N-VA); de heer Maxime Callaert, schepen (N-VA); mevrouw Veerle De Beule, raadslid 
(N-VA); de heer Hasan Bilici, raadslid (Vooruit); de heer Luk Huys, raadslid (N-VA); mevrouw 
Kelly Van Elslande, raadslid (N-VA); de heer Jan Snellings, raadslid (Vlaams Belang); de heer 
Filip Herman, raadslid (N-VA); de heer Aster Baeck, raadslid (Groen); de heer Johan 
Uytdenhouwen, raadslid (CD&V); mevrouw Lore Baeten, raadslid (CD&V); de heer Kristof Van 
Gansen, raadslid (CD&V); de heer Jef Maes, raadslid (PVDA); mevrouw Vanessa Blommaert, 
raadslid (N-VA); mevrouw Anneke Luyckx, raadslid (Vlaams Belang); mevrouw Tchantra Van De 
Walle, raadslid (N-VA); mevrouw Freyja De Rijcke, raadslid (Vlaams Belang); de heer Koen De 
Smet, raadslid (N-VA); de heer Karel Noppe, raadslid (Open Vld); mevrouw Tunrayo Adeolu, 
raadslid (Groen); mevrouw Christine Meert, raadslid (N-VA); de heer Tarik Van Ballaer, adjunct-
algemeen directeur

Zijn eveneens aanwezig:
mevrouw Gwen Merckx, korpschef

Verontschuldigd:
mevrouw Femke Pieters, raadslid (Vlaams Belang); mevrouw Saloua El Moussaoui, raadslid 
(CD&V); de heer Johan Verhulst, algemeen directeur

29 2021_GR_00236 Aanpassing dienstreglement voor de gebruiker van de 
bibliotheek: goedkeuring

Behandelende cluster - dienst
Cultuur en vrije tijd - Bibliotheek

Bondige toelichting
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In het kader van de implementatie van het nieuwe softwareprogramma 'Wise' bij de bibliotheek 
werd het dienstreglement aangepast. Het dienstreglement van de bibliotheek werd tevens 
toegankelijker en duidelijker gemaakt, onder meer wat betreft de bewoordingen van het 
dienstreglement alsook enkele inhoudelijke wijzigingen met het oog op de hedendaagse noden. 
Het aangepast dienstreglement gaat in op 1 september 2021.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd akkoord te gaan met de aanpassing van het 
dienstreglement.

Juridische grond
Decreet van 6 juli 2012 betreffende het lokaal cultuurbeleid.
Decreet lokaal bestuur, artikelen 40 en 41.

Argumentatie
De bibliotheek werkt sinds 7 oktober 2019 met het nieuwe bibliotheeksoftwaresysteem 'Wise'. 
Deze omschakeling heeft gezorgd voor enkele aanpassingen in de werking. Bepaalde 
toepassingen zijn nieuw, andere zijn niet meer mogelijk in 'Wise'. De vernieuwing van het 
dienstreglement heeft even op zich laten wachten, zodat na de implementatie met zekerheid 
kan gegarandeerd worden dat de dienstverlening verbetert. Dit met de ambitie om het 
dienstreglement te laten voldoen aan de hedendaagse noden. De vernieuwing van het 
dienstreglement werd aangegrepen om het dienstreglement ook tekstueel te herwerken. De 
bibliotheek streeft er namelijk naar om toegankelijk te zijn voor iedereen; met deze 
vanzelfsprekendheid werd het dienstreglement onder de loep gehouden en werden enkele 
aanpassingen gedaan op het vlak van bewoording. 
Het oude en nieuwe dienstreglement worden als bijlage toegevoegd. De inhoudelijke 
aanpassingen staan aangeduid in het geel.
De bijlagen bij het dienstreglement zijn ook aangepast, namelijk bijlage 3 'mobiele bibliotheek' 
werd niet meer opgenomen in het nieuwe dienstreglement. Bijlage 4 'digitale 
bibliotheek/Cyberbib' werd opgenomen in het dienstreglement en niet als aparte bijlage 
toegevoegd. In het kader van de algemene verordening gegevensbescherming is er een bijlage 
toegevoegd, bijlage 3 'privacyverklaring'.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met algemene stemmen (39)

Artikel 1
de aanpassingen aan het dienstreglement goed te keuren.
Een exemplaar van het dienstreglement wordt als bijlage aan de notulen van deze zitting 
gehecht.

Bijlagen
Dienstreglement de Bib nieuwe versie
Dienstreglement de Bib oude versie
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Gezien en goedgekeurd door de gemeenteraad

Tarik Van Ballaer
adjunct-algemeen directeur

Mia Mortier
raadslid-voorzitter

 


