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1. Goedkeuring verslag 06/11/2013
Het beheersorgaan keurt het verslag van 06/11/2013 goed.
2. Advies meerjarenplanning
Het beheersorgaan heeft nog enkele opmerkingen en vragen:
- Waar staan de besparingsgevolgen voor het personeel?
De gevolgen op personeelsvlak werden eerder gecommuniceerd op het
beheersorgaan. De budgettaire vertaling zit bij de budgetten van de
personeelsdienst.
- Heeft het cultuurcentrum geen schrik dat door de wijziging van een voltijdse betrekking
in een halftijdse, de betrokken cultuurfunctionaris de baan niet meer wil invullen? En als
dit het geval is, gaat het cultuurcentrum dan op zoek naar een vervanger?
Dit is een persoonlijke beslissing van de betrokken medewerker en voorlopig zijn er
geen signalen in die richting. Het cultuurcentrum zal, bij een eventueel vertrek van de
betrokkene een vervanger moeten zoeken gezien anders de subsidies niet worden
verantwoord.
Het beheersorgaan geeft met negen stemmen voor en vier onthoudingen een positief advies
over het voorstel van de meerjarenplanning voor de bibliotheek en het cultuurcentrum.
3. Advies dienstreglement bibliotheek
De bibliothecaris geeft een inleiding en verduidelijkt de wijzigingen in het nieuwe dienst- en
retributiereglement, met in hoofdzaak aandacht voor twee pijlers. Enerzijds de wijziging van
leengeld naar lidgeld, anderzijds een transparanter en uniformer boetesysteem. De bibliothecaris
licht toe dat er, in tegenstelling tot de verstuurde versie, een wijziging is m.n. de toevoeging van
de 50%-korting op het lidgeld voor houders van een Herentalse vrijetijdspas. Het beheersorgaan
heeft volgende opmerkingen en vragen:
- De voorgestelde wijzigingen in het retributiereglement lijken niet doorgetrokken in de
meerjarenplanning omdat er enerzijds wordt gezegd dat er een stijging van de inkomsten
wordt verwacht door de ommekeer van leengeld naar lidgeld, maar er wel een daling is
in de inkomsten. De bibliotheek hield hier al rekening met een minimale uitval, en nam
de reële, mindere inkomsten van 2013 om die van 2014 e.v. te ramen. Op die manier
wordt de daling verklaard.
- Het beheersorgaan wil drukken op het feit dat de ommekeer niet als primair doel mag
hebben om meer opbrengsten te genereren op kap van de bibliotheekbezoeker.
- Het beheersorgaan stelt zich de vraag of het wel zinvol is om enerzijds meer geld te
vragen aan een bibliotheekgebruiker, terwijl de service afneemt en mensen zelf hun

ontlening moeten regelen. De bibliothecaris antwoordt dat de service gegarandeerd blijft
en dat die zelf uitgebreid wordt. Medewerkers gaan immers meer inhoudelijk mensen
kunnen helpen, zonder bandwerk te moeten doen. Uiteraard worden oudere mensen of
mensen die moeilijkheden ondervinden met de zelfuitleenbalie verder geholpen.
- Voor e-books is er nog wel een aparte kost voorzien omwille van het feit dat de
bibliotheek wettelijk verplicht is hier een aparte retributie voor uit te schrijven.
- De mogelijkheid om een bibliotheekkaart te gebruiken blijft aanwezig, om de simpele
reden dat niet iedereen over een elektronische identiteitskaart beschikt.
- De bibliotheek moet bekijken of het voor een herinneringsmail ook de retributie van één
euro zal vragen, daar waar ze dit doen voor een herinneringsbrief. In principe gaat het
immers over een maningskost.
- De sprinters werden niet mee opgenomen in de tabel bij het dienstreglement.
- Draagtasjes worden niet langer verschaft.
- Een beheerder duidt op enkele tekstuele fouten in de paragrafen rond verlengen en
uitlenen.
Het beheersorgaan geeft een unaniem positief advies over het voorstel van dienstreglement van
de bibliotheek.
4. Advies retributiereglement bibliotheek
Het beheersorgaan geeft met twaalf stemmen voor en drie onthoudingen een positief advies
over het voorstel van retributiereglement van de bibliotheek.
5. Varia
Het volgende beheersorgaan vindt plaats op 10/03/2014 in het dorpshuis van Noorderwijk om 20
uur. Om 19.30 uur voorzien de diensthoofden een rondleiding door het dorpshuis en de
bibliotheek van Noorderwijk. De diensthoofden vragen op voorhand uw eventuele aanwezigheid
bij de rondleiding te bevestigen.

