Verslag vergadering beheersorgaan openbare bibliotheek in vergadering
dinsdag 4 december 2018 om 20u thv ML.
Aanwezig :

May VAN MIERT, Marleen LEFEVRE, Anne-Marie TRUYENS, Julie LOCHIE, JeanPierre DENDOOVEN, André CLERIX, Jaak POOT, leden
Frieda RAYMAEKERS, bibliothecaris

Verontschuldigd : Debby PEETERS, Odette SWINNEN, Rita JONCKERS, Leo NIVELLE
Afwezig :

Lieve MOMMENS, Carine LEYS, Erika ROME, leden
May Van Miert zit de vergadering voor.

AGENDA :

Kennisgeving ontslag afgevaardigde raad van cultuurbeleid : Renil Cappelle per 29 maart 2018
ontslagnemend als afgevaardigde raad van cultuurbeleid.
1.-Goedkeuring verslag vorige vergadering dd. 27 maart 2018
Iedereen kon na het ontvangen van dit verslag opmerkingen bezorgen via mail.
Opmerkingen : geen.
Het verslag werd toegevoegd op de website van gemeente Hoegaarden.

2.-Ontwikkelingen in het bibliotheeklandschap
* Het nieuw decreet Bovenlokaal Cultuurbeleid komt er aan in 2020.
Het decreet Regionaal Cultuurbeleid zal onder meer gericht zijn op het ondersteunen en implementeren
van een streekgerichte bibliotheekwerking, het uitwerken van een regiogericht kunsten- en
erfgoedbeleid en het ondersteunen van bovenlokale en regiogerichte semi-professionele initiatieven en
organisaties. Ondertussen nog voor 2019 : transitiereglement, voor culturele projecten van bovenlokaal
belang..
Vanuit de regiogroep bibliotheken Hageland wordt evenwel geen initiatief meer genomen voor 2019.
Het EBS (Eengemaakt bibliotheeksysteem)
Kostprijs deelname : 24 cent per inwoner per jaar vanaf de aansluiting, all in.
Planning : planning bib Hoegaarden is bij migratiegolf 7 (vanaf 1/10/2021) samen met 23 niet-PBS bibliotheken. (PBS : provinciaal bibliotheeksysteem)
Dit neemt een zestal maanden in beslag.

3.-BBC – meerjarenplan 2014-2019 : krijtlijnen actieplan 2019
BBC - afkorting van beleids- en beheerscyclus
Gemeente Hoegaarden tekende in op de Vlaamse beleidsprioriteit. voor de openbare bibliotheek.
Dit wordt gespecifieerd in beleidsaccenten voor de openbare bibliotheek die
• de cultuureducatie en de leesmotivatie stimuleert,
• inzet op de bevordering van e-inclusie bij moeilijk bereikbare doelgroepen en op de verhoging
van informatiegeletterdheid en mediawijsheid,
• inzet op een aangepaste dienstverlening voor personen met beperkte mobibliteit en voor
moeilijk bereikbare doelgroepen op cultureel, educatief en sociaaleconomisch gebied,
• inzet op samenwerking met onderwijsinstellingen
BD-8: Hoegaarden organiseert een laagdrempelige bibliotheek, aangepast aan de
hedendaagse behoeften
AP-81: De cultuureducatie en de leesmotivatie stimuleren via laagdrempelig aanbod

ACT-115: Deelname aan regionale en overkoepelende initiatieven en
samenwerkingsverbanden
geen invulling in 2019 voor gezamenlijk regioproject - wegvallen van provinciale ondersteuning
is een handicap.
ACT-116: Initiatieven in het kader van leesplezier en taalstimulering bij kinderen en jongeren
en senioren
Jeugdboekenmaand 2019 : 1 -31 m aart 2019 - thema : 'Vrienden voor altijd'
ACT-118: Algemene leesbevordering en bibpromotie thematafels naargelang de actualiteit

AP-82: Inzetten op bevordering van e-inclusie bij moeilijk bereikbare doelgroepen en op de
verhoging van informatiegeletterdheid en mediawijsheid
ACT-119: Inspelen op de digitale bibliotheek
Aanbieden van wifi en computers met internet, met printfaciliteiten
(website bib Hoegaarden is responsive)
ACT-120: Creatie van een virtuele leeszaal
•

Gopress Kiosk : dag- en weekbladen van de laatste zeven publicatiedagen digitaal
raadpleegbaar via online krantenkiosk. (in de bib, ook via wifi)

ACT-121: Vorming en workshops rond e-inclusie, informatiegeletterdheid en mediawijsheid
ACT-122: Investeren in actuele apparatuur
ACT-123: Opvolging trends en uitdagingen bibliotheken
bv. invloed digitalisering, e-books e.a. :
AP-83: Inzetten op aangepaste dienstverlening voor personen met beperkte mobiliteit, cultureel en
sociaal-economische beperkingen of leesbeperking
ACT-124: Laagdrempelige en toegankelijke bib
zelfuitleen met infobalie -toegankelijk voor personen met beperking
virtueel 24u op 24u toegankelijk - geen lidgelden
Aantrekkelijke bib.
ACT-125: Bib aan huis voor mensen met mobiliteitsproblemen
ACT-126: Luisterpunt
ACT-127: Taalpunt Nederlands
We overleggen met het OCMW over de concrete situatie betreffende vluchtelingeninstroom in
Hoegaarden (nationaliteit, taal enz.) om gericht materialen aan te bieden en een samenwerking op te
starten.
AP-84: Inzetten op samenwerking met onderwijsinstellingen
ACT-128: Klasbezoeken tweemaandelijkse klasbezoeken door 2 basisscholen en SLO
2018 :852 kinderen : 403 Hoegaarden, 449 andere gem eenten
ACT-129: Informatiemomenten en activiteiten voorzien voor leerkrachten en leerlingen
concreet : op aanvraag leerkrachten
AP-85: Investeren in kwaliteit
ACT-130: Gekwalificeerd personeel
ACT-131: Hedendaagse collectie
pluriform informatieaanbod, breed en zorgvuldig samengesteld, aangepast aan behoefte
22.000 EUR (= 2019)

ACT-133: Inspelen op moderne technologieën en sociale media
In december 2018 zijn de financiële middelen gelinkt aan al deze acties gekend.

4.-Hoe moet het verder ? Evoluties, inspraak, wetgeving ..
Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 verscheen op 15 februari 2018 in het Belgisch
Staatsblad. Het werd ondertussen al 5 keer gewijzigd.
Voor verschillende adviesraden zijn er geen sectorale verplichtingen meer. (uitgezonderd
jeugdraad)
Gemeenten moeten een beleid voeren op vlak van participatie en inspraak. Allerlei vormen van
participatie zijn mogelijk. Mogelijk wordt vanaf 2019 een andere invulling gegeven hieraan.
Later meer ..

5.-Varia :
- Sluiting bib zomer 2019 : week 28. (van 8 tot en met 13 juli)
- Qua duurzaamheid werden de voorbije jaren meerdere inspanningen geleverd om de bib
energiezuiniger te maken : algemene relighting : ledverlichting, plaatsing van superisolerend glas
vooraan jeugdafdeling.
In 2019 staan ook de vervanging van de verwarmingsketel door een hoogrendementsketel en de
vervanging van de dubbele beglazing achteraan door super isolerend glas op het programma.
Hiervoor ontvangen we investeringssubsidie voor energiezuinige ingrepen in culturele infrastructuur.
Er werden zonnescreens geplaatst aan het serverlokaal. Bijkomende zonnescreens worden voorzien bij
de vervanging van de dubbele beglazing achteraan - ter hoogte van de burelen.
Bijkomend werd in het serverlokaal een aircotoestel geplaatst om tijdens hittegolven de server te
beschermen.
- Ter afronding van de vergadering worden alle leden van de bibraad bedankt voor alle inzet tijdens de
voorbije jaren.
Hoegaarden, 19 februari 2019.
Frieda Raymaekers,
bibliothecaris.

