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1. Personeelswissel (voorstelling Nathalie Frenay) 

Nathalie Frenay stelt zich kort voor:  
‘Nathalie heeft 15 jaar gewerkt aan de gemeente Keerbergen als diensthoofd cultuur, jeugd, 
toerisme, senioren, sociale zaken,… Voor de beleidsdomeinen cultuur en jeugd heeft ze 
beleidsplannen uitgeschreven en allerlei activiteiten, festiviteiten opgestart en georganiseerd. De 
laatste zes jaar was ze nauw betrokken bij de opstart/bouw van een nieuw  gemeenschapscentrum 
(genaamd GC Den Bussel).  Als eindverantwoordelijke zorgde ze voor de programmatie en de 
dagelijkse werking.’ 
Ze is sinds 19 februari 2018 werkzaam als diensthoofd cultuur en toerisme. Ze vervangt er Nick 
Verhoeven. Vanaf nu is zij het aanspreekpunt voor de leden van het beheersorgaan. 
 

2. Goedkeuring verslag 4 december 2017 
Het beheersorgaan voor de bibliotheek en het cultuurcentrum van de stad Herentals keurt het 
verslag van de vergadering van 4 december  2017 goed. 
 

3. Advies beheersvorm 
De voorzitter van het beheersorgaan vat het overleg van 8 maart 2018 met Salvatore Pelonero, 

Cultuurpactinspecteur samen.  

Het voornaamste bezwaar van de Cultuurpactinspecteur tegen het huidig organiek reglement is 

dat nu raadsleden advies geven aan zichzelf. Dit kan niet in de vorm van een 9B en dus moet er 

nagedacht worden over een andere functie voor het beheersorgaan enerzijds, of een andere 

samenstellingsvorm. Gelet op het feit dat deze legislatuur reeds ver gevorderd is, adviseert de 

inspecteur dat het nieuwe reglement, dat hij volledig kan onderschrijven en een 

voorbeeldreglement noemt, ingang vindt bij aanvang van de nieuwe legislatuur. Het feit dat het 

bestendig bureau van de cultuurraad als voordragende instantie optreedt en het ‘oude’ 

beheersorgaan als aanstellende, is zeer gebruikelijk en in de meeste steden en gemeenten het 

geval. Met betrekking tot de gestelde vragen in verband met de ideologische en filosofische 

vertegenwoordiging stelde hij dat door het grote gamma van strekkingen dit moeilijk te 

reglementeren is. Pelonero zegt dat bij de oproep van de kandidaten niet naar de ideologische en 

filosofische overtuiging mag gevraagd worden. Het orgaan dat de voordracht doet moet trachten 

geen van deze strekkingen te laten overheersen, en dat – binnen de ingediende kandidaturen - alle 

strekkingen aan bod komen. Indien er - binnen de ingediende kandidaturen – toch een strekking 

niet zou weerhouden zijn dan kan deze kandidaat steeds klacht indienen omwille van de niet-

representatie van zijn of haar strekking. 



Het beheersorgaan brengt de adviezen die eerder door de werkgroep werden opgesteld opnieuw 

ter stemming op het beheersorgaan maar moet enkele administratieve zaken aanpassen m.n.  

- De datum van de gemeenteraadszitting waarop de stemming van het reglement wordt 
gevraagd. 

- De inwerkingtredingsdatum van het nieuwe reglement, met het doel het nieuw op te 
richten beheersorgaan in 2019 volgens de nieuwe en juridisch correcte manier samen te 
stellen.  

Het volledige advies en het bijhorende voorstel van reglement zijn te vinden als bijlage. 

Het beheersorgaan keurt het advies unaniem goed en vraagt de gemeenteraad het voorstel van 

reglement ter stemming te brengen op de gemeenteraad van mei. 

 

4. Goedkeuring programma cc ’t Schaliken: seizoen 2018-2019 
Het diensthoofd overloopt en geeft extra uitleg bij het programma seizoen 2018-2019. Dit voorstel 
is doorgemaild naar de leden van de beheersorgaan samen met de agenda. 
Bij de opmaak is er rekening gehouden met de programmavisie van het beheersorgaan en de 
budgetten voorzien door de stad Herentals. 
 

• budget 

 Raming 
Begroting 220300,00 
Raming/aanrekening  215353,95 
Beschikbaar na begroting/aanrekening (overschot) 4946,05 
 

Het budget dat beschikbaar is na begroting wordt aanschouwd als een buffer en kan in nood 
worden aangesproken bij bv verkeerde ramingen, grotere interesse dan verwacht, bij 
opportuniteiten,… 
 

• Het aantal schoolprogrammatie is gebaseerd op het cijfermateriaal van de voorbije jaren. Op 
basis hiervan is er een programma samengesteld waardoor leerlingen die in het verleden een 
voorstelling hebben bijgewoond dit opnieuw kunnen doen. 
 

Het beheersvorm keurt unaniem de programmatie voor het seizoen 2018-2019 goed. 
 
Ze vragen om aan de stafmedewerkers hun felicitaties over te maken.  

 
5. Bibliotheek: data boekenverkoop 

De bibliothecaris deelt mee dat op zaterdagen 9 juni, 16 juni en 23 juni 2017 opnieuw de jaarlijkse 

verkoop is van afgevoerde bibliotheekmaterialen, ten voordele van 11.11.11, in het magazijn van 

de bibliotheek. 

 

6. Stand van zaken regiobib Neteland 

* In december duidde de gemeenteraad de vertegenwoordigers/vervangers aan in de Raad van 

Bestuur. 

* De gemeenteraad van 6 maart paste het bestaande retributiereglement voor de bibliotheek aan 

i.v.m. de afspraken over het interbibliothecair leenverkeer tussen de verschillende 

Netelandbibliotheken. 

* Het team van jeugdbibliotheekmedewerkers koos voor één gezamenlijke aftrap voor de 

jeugdboekenmaand 2018. Dat gebeurde tijdens een persmoment op 20 februari in de bib van Olen, 

in aanwezigheid van medewerkers en afgevaardigden van de verschillende besturen. 



* Er wordt een subsidie aangevraagd voor een project rond naamsbekendheid. Van 1 juli 2018 tot 

30 juni 2019 wordt per seizoen één grote activiteit georganiseerd in elk van de 5 bibliotheken.   Zo 

zal in de zomer een soort algemene “verwendag” plaatsvinden, waarbij het publiek zich van de 

ene activiteit (bib) naar de andere kan verplaatsen om zo een volledige dag te kunnen vullen. In 

de herfst zullen alle activiteiten draaien rond het thema “gezondheid”, in de winter rond 

“voorlezen, leesbevordering,…”voor onthaalouders, kinderopvang,… en in de lente staat het 

verhogen van de digitale vaardigheden voor kinderen en senioren in de kijker. 

 * Er wordt getracht om, nog voor de zomer, één logo te hebben voor de regiobib. 

 * In juni is er een vorming voor bibmedewerkers, in de bib van Grobbendonk, rond 

leesbevordering.  

* Er wordt nagedacht over een gezamenlijke studiereis voor de medewerkers naar een bib die als 

voorbeeld kan dienen inzake regionale samenwerking (in het najaar). 

 

7. Vervanging Evelyn Verhestraeten 

Er is een oproep geweest in de stadskrant en er is tot op heden geen reactie geweest. Het voorstel 

is om niet intensief naar een vervanger te zoeken aangezien het beheersorgaan nog maar 2à3 keer 

vergadert vooraleer een nieuw beheersorgaan wordt samengesteld. 

 

8. Varia 

• Een beheerder vraagt of er nog films geprogrammeerd worden volgend seizoen? Er wordt 

duidelijk aangehaald dat het filmaanbod hetzelfde blijft totdat het nieuwe beheersorgaan een 

voorstel van programmavisie opmaakt. Afhankelijk van hun advies zal er in de toekomst al dan 

niet een filmaanbod geprogrammeerd worden.  

 

• Hubert Vanooteghem stelt zich de vraag of er een financiële tussenkomst kan gegeven worden 

wanneer ze een auteur wensen uit te nodigen. Er wordt voorgesteld om een dossier in te 

dienen in kader van het reglement culturele intiatieven. Via deze weg kunnen er eventueel 

subsidies gegeven worden. 

 

• Studiedag contentement  

Schepen Ingrid Ryken is op 13 maart 2018 naar het Vlaams Parlement geweest voor de 

studiedag over het onderzoek cultuurcontentement. Ze geeft een korte uiteenzetting met een 

aantal vaststellingen. Het integrale rapport kan u downloaden op de website 

www.cultuurcontentement.be. 

 

http://www.cultuurcontentement.be/

