Beheerraad gc-bib
Betreft: Verslag vergadering
Datum: 25/09/2017

Aanwezigen:
Jan Couck, schepen voor cultuur (wnd. voorzitter)
Arianne De Bondt, Louis De Pauw, Christiane Mertens, Elwyn Moerenhout, Freddy Vercouteren, Frieda Verdoodt,
leden
Katrien Verbeek, deskundige cultuur
Gerda Allaerts, bibliothecaris (verslag)
Verontschuldigd:
Vincent De Pauw, voorzitter
Lucien De Landtsheer, Kwinten De Smedt, Mike Heyvaert, Marina Jamers, Hildeke Merckx, Martine Moyson,
Jelle Slaus (voor jeugdraad), Martine Vanderstappen, Nancy Vandevelde, Jeanine Van Nieuwenborgh en
Liesbet Vasseur, leden

De voorzitter herstelt van een open-hart-operatie, de vergadering wenst hem een voorspoedig
herstel!
Bij het overlopen van aan- en afwezigheden wordt opgemerkt dat verschillende leden niet meer
verwacht moeten worden wegens verhuisd uit de gemeente (Kwinten De Smedt, Martine Moyson)
of wisseling van functies in jeugdraad (Evelien Beeckman) en academie (Hilde Merckx).
De samenstelling van het beheersorgaan werd nominatief vastgesteld door de gemeenteraad
van 18 juni 2013 (punt 6), ook wijzigingen moeten volgens het organiek reglement voor de
gemeenteraad gebracht worden.
De gemeenteraad van 27 januari 2015 wijzigde de samenstelling op drie punten: wijziging
afgevaardigde jeugdraad, invulling afgevaardigde seniorenraad en coöptatie van Katrien Verbeek
(zonder stemrecht).
De volgende bestuursmeerderheid kan eventueel het organiek reglement evalueren en wijzigen.

Agenda
1. Goedkeuring verslag
Het verslag van de vergadering op 1 juni wordt goedgekeurd na correctie lijst aanwezigen en
verontschuldigingen.

2. Inspiratienota bib-gc
Het management van de gemeente vroeg aan de verschillende diensthoofden en deskundigen om
aan de hand van vier vragen een inspiratienota te maken. Deze zullen samen gebundeld worden ten
behoeve van de politieke fracties ter gelegenheid van de gemeenteraadsverkiezingen van volgend
jaar.
1. Waar wil je blijvend/niet meer op inzetten vanuit je eigen beleidsdomein?
2. Wat zijn de uitgagingen/prioriteiten binnen je beleidsdomein?
3. Kerntaken: welke dienstverlening moet de gemeente nog verder organiseren en wat niet?
4. Welke kerncijfers/statistieken heeft je dienst die mogelijk relevant kunnen zijn voor de
omgevingsanalyse?
De bibliothecaris en de deskundige cultuur stellen respectievelijk de inspiratienota bibliotheek en de
inspiratienota cultuur voor.
Deze nota’s worden zeer positief onthaald en gezien als verduidelijking van waar de diensten mee
bezig zijn.

3. Bibliotheek
uitleen e-readers en e-boeken:
Na consultatie van de andere bibliotheken die deelnemen aan het project werden noch waarborg
noch leengeld voorgesteld voor Opwijk.
De gemeenteraad vond het echter niet fair dat, mocht er schade aan een e-reader zijn die reeds een
paar jaar in gebruik zou zijn, de aankoopwaarde zou moeten betaald worden.
Op advies van de gemeenteontvanger werd formulering met kostprijs vervangen door:
“Bij verlies of beschadiging van de e-reader en/of beschermhoes dient de actuele waarde van de ereader en/of beschermhoes betaald te worden samen met de kostprijs van alle erop uitgeleende
boeken.”
De nieuwe formulering blijft te vaag volgens Elwyn: beter zou zijn te specifiëren -5% per jaar
De start van de uitleen van e-readers met e-boeken is voorzien voor vrijdag 13 oktober en zaterdag
14 oktober. Er zijn 5 e-readers en een 40tal e-boeken beschikbaar.
De provincie betaalde 60% van het project: toestellen, beschermhoezen, vorming en een waardebon
voor e-boeken.
Wikipedia: infosessie en ideeën voor invulling:
Zoals op vorige vergadering aangekondigd organiseert de bib op zaterdag 28 oktober (10 - 12 uur) ter
gelegenheid van de Digitale week een infosessie “Wikipedia-teksten schrijven en updaten”
Bedoeling is om informatie over Opwijk op Wikipedia aangevuld te krijgen.

Verwendag bib en boekenverkoop met oproep voor vrijwilligers:
Naar jaarlijkse gewoonte start de bibliotheekweek met een verwendag (dus chocolade, koekjes,
koffie, thee, cava of fruitsap voor de bezoekers) en verkoop van gewiede boeken, cd’s en tijdschriften
in de Groene Zaal op zaterdag 14 oktober van 9 tot 12 uur.
Eveneens naar jaarlijkse gewoonte wenst de bibliotheek daarbij hulp te krijgen van vrijwilligers.
De bibliothecaris stuurt nog een oproep.

Stand van zaken invoer stripotheek:
De invoer van strips van de stripotheek Nijdrop is tijdens de zomermaanden goed opgeschoten. De
bib kreeg hiervoor de hulp van Gillein Bettens van het secretariaat van de gemeente en Yo Heyvaert
van het GC. Er werden ook vier jobstudenten aangenomen telkens voor een halve maand.
De jobstudenten alleen zorgden voor invoer van 4000 strips zodat nu ongeveer de helft van de strips
afgewerkt is.
Er is echter ook al een 1000tal strips dat niet in aanmerking komt voor invoer.
Aangezien hier ook waardevolle stukken bij kunnen zijn, zal mettertijd een voorstel gedaan worden
voor veiling/verkoop aan verzamelaars.
Stand van zaken personeelsbezetting bibliotheek:
Twee personeelsleden van de bibliotheek gaven ontslag per 1 juli (totaal 27 uren per week).
Er wordt een examen georganiseerd aangezien niemand meer op de werfreserve stond.
De gemeente kiest zo mogelijk voor interne mobiliteit dus personeelsleden van de gemeente van
niveau C krijgen eerst de mogelijkheid om te solliciteren.

4. Gemeenschapscentrum
Stand van zaken: verkoop tickets cultureel seizoen GC 2017-2018
Katrien stelt een voorlopig overzicht van de ticketverkoop voor.
Niels Destadsbader is uitverkocht, maximale bezetting van de zaal
Ook seizoensopener Bert Gabriëls heeft mooie opkomst
Sommige komen traag op gang maar het is nog maar het begin van het seizoen, er kunnen nog veel
tickets bijkomen
Voor sommige voorstellingen wordt geen grote massa verwacht maar wordt vooral gerekend op
uitbreiding van publiek, bijvoorbeeld:
Ronde van Begijn= iets duurder maar bedoeling om eens ander publiek over de vloer te krijgen, ook
via sportraad

Reservatiesysteem: tickets, zalen en materialen
De verwerking van een reservering duurt nu in totaal zeker 10 minuten en de procedure is
omslachtig. Het publiek ziet bij andere grote centra reeds een zaalplan en kent de mogelijkheid van
online bestellen, betalen en zelf afprinten.
Er wordt dus veel verwacht van de nieuwe software E2E, een uitgewerkt pakket met veel ervaring
maar ook zeer dynamisch, het doel is niet op personeel besparen maar efficiënter werken
Timing: in januari zal het programma live gaan,

Stand van zaken: verbouwingen HtH
-De procedure voor de verbouwing van het hoofdgebouw werd stop gezet omdat de prijzen van
aanbestedingen te hoog liggen.
Reden van hoge prijzen aanbesteding – stijgende conjunctuur ook in de bouwsector
Haviland ondersteunt de gemeente voor dit dossier, zij doen een nieuwe aanbesteding: door het
samenvoegen van verbouwing gebouw en achterbouw hoopt men interessantere opdracht te hebben.

- Er waren ook geen kandidaten voor combinatie cafetaria en conciergerie daarom worden beide nu
losgekoppeld en zouden er wel kandidaten zijn
Het dossier komt op de gemeenteraad van oktober.

8. Varia
•

22 oktober: Erembald-Kravaal happening (Aalst, Affligem, Asse en Opwijk)
Dit evenement wordt warm aanbevolen voor iedereen, de edities van de vorige jaren in
andere gemeente brachten steeds veel volk op de been.

•

De volgende vergadering gaat door op woensdag 29 november, om 20 u.

