
Verslag vergadering Beheersorgaan gemeenschapscentrum, 

bibliotheek en musea 17 juni 2019 

Aanwezig:  

Rosette Beerten – Els Bloes – Marianne Deschacht – Ilona Evrard – Linda La Fontijn – Dirk 
Vanoverschelde – Albert Deramoudt – Daniella Drielinck – Vicky Vanhee – Hans Vanheste – Tania 
Vanhoutte – Wieber Ballegeer (raadgevende stem) – Jamie Wittrock (raadgevende stem) – Eddy Van 
Muysewinkel (schepen) – Erwin Vermeiren (wnd. secretaris) 

Verontschuldigd:  

Luc Annaert – Sabrina Stragier – Filip Claeys – Charlotte Coudeville (secretaris) 

De aanwezige leden stellen zich voor. 

Agendapunt 1: Verkiezing voorzitter en ondervoorzitter 

2/3 van de stemgerechtigde leden is aanwezig, er wordt overgegaan tot een schriftelijke, geheime 
stemming tot verkiezing van een voorzitter en ondervoorzitter. 

Voorzitter: Els Bloes wordt met éénparigheid van stemmen tot voorzitter verkozen 

Ondervoorzitter: Marianne Deschacht wordt met éénparigheid van stemmen tot ondervoorzitter 
verkozen 

Agendapunt 2: Toelichting werking beheersorgaan culturele 
infrastructuur 

De voorzitter verduidelijkt kort nog eens de opdracht van het beheersorgaan. 

De voorzitter licht toe dat de lijst van gebouwen aan verandering onderhevig is. 

De voorzitter licht toe dat het reglement van het beheersorgaan niet gelijk is aan het 
gebruiksreglement van de infrastructuur. 

Agendapunt 3: Advies met betrekking tot gebouw “De Oude Post” 

De voorzitter stelt dat de beslissingen in verband met de veranderingen al werd genomen, en dat de 
herinrichting reeds (ten dele) is gebeurd. Dit agendapunt werd niet geagendeerd in het college. 

Enkel Villa Les Zephyrs blijft nog over als museum. 

Advies: het beheersorgaan kan enkel akte nemen van de reeds genomen beslissingen. 

Toelichting van de schepen:  
“Eén en ander werd al meegedeeld op eerdere vergaderingen. 
De museuminrichting op de bovenverdieping rendeerde niet, er kwamen te weinig bezoekers over de 
vloer. 
Het is de bedoeling dat beneden de onthaalbalie voor de toeristen blijft, en dat op de bovenverdieping 
de burelen van de toeristische dienst komen, alsook een zaaltje voor de pers (o.a. voor de dienst 
evenementen). Dienst toerisme wordt ook versterkt op vlak van personeelsbezetting, teneinde de 
continuïteit van de dienstverlening te kunnen verzekeren. 
De huidige collecties: deels behouden en verschuiven naar andere locatie(s). 
Schepen merkt op dat de bespreking van de collecties eigenlijk niet in deze vergadering thuishoort, 
omdat het hier enkel over infrastructuur gaat.” 

Agendapunt 4: Advies met betrekking tot wijzigingen dienstreglement 
bibliotheek 

De bibliothecaris geeft een toelichting bij de voorgestelde wijzigingen aan het dienstreglement van de 
bibliotheek. Kort samengevat: 

 Een veranderde sluitingsdag diende te worden veranderd in het dienstreglement 



 Door extra aankoop van E-readers kan de uitleentermijn ervan, net als bij de boeken, tot 
tweemaal worden verlengd (tenzij gereserveerd door een andere lener). Om die reden kan 
men ook een oplader ontlenen. 

 Voor de passage met betrekking tot inschrijven als lid, diende de aanpassing te gebeuren, dat 
men ook met EIK kan inschrijven, en dat de betaling van €1,25 enkel geldt bij verlies van de 
klassieke lenerspas 

 Omwille van de overgang van Gemeentedecreet naar Decreet Lokaal Bestuur, diende de term 
“gemeentelijk ontvanger”, te worden gewijzigd naar “financieel directeur” 

  Op vraag van de financieel directeur, werd een voorstel gedaan om de facturatie die 
voortvloeit uit de langdurige maningen van de bibliotheek, conform te kunnen behandelen met 
de manier van afhandelen die door de financiële dienst van de gemeente wordt gehanteerd. 
Om die reden zou een vierde maning van de bibliotheek niet langer aanleiding geven tot een 
aangetekend schrijven vanuit de bibliotheek, maar zou op dat ogenblik het dossier worden 
doorgegeven naar de gemeentelijke financiële dienst, ter afhandeling. Voor de leners van de 
bibliotheek betekent dit, dat ze vanaf het vierde maningsbericht, alle ontleende materialen nog 
in bezit, dienen te vergoeden, samen met het maningsgeld. Op deze manier kan de 
bibliotheek ook korter op de bal spelen, en waar nodig wegblijvende materialen opnieuw 
aanschaffen. 

Advies: De veranderingen worden met éénparigheid van stemmen goedgekeurd. 

Varia 

 Er zijn geen vragen 

 De schepen geeft een toelichting over het Open Library systeem, waarbij de bibliotheek mits 
enkele technische ingrepen, onder gecontroleerde omstandigheden, ook naast de bemande 
openingsuren, onbemand kan open zijn ’s avonds, in het weekend en op feestdagen. 
Het onderzoek wordt gevoerd door de bibliothecaris, en is reeds grotendeels klaar. 

 Datum volgende vergadering: maandag 30/09/2019 zijn, om 19u30. 

De vergadering wordt gesloten om 20u40. 
Voor verslag, 

Erwin Vermeiren 
Bibliothecaris 


