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VERSLAG VAN DE RAAD VAN BEHEER D.D 4/11/2019

Aanwezig: Frederik, Daisy, Maria, Luc, Sven, John, Piet, José
Verontschuldigd: Trees, Annie, Yvan, Nancy
Afwezig:

A) Goedkeuring verslag
Sven licht aanpassing bij subsidieverdeling toe. Er was een fout gemaakt bij interpretatie van aantal
instrumenten JMA. Dit is nu aangepast. Tegen volgend jaar wordt er beter herbekeken welke waarde
instrumenten krijgen in het subsidieformulier. Misschien klein slagwerk als 1 eenheid doorgeven.
Voorstel om eens samen te zitten met de 2 harmonieën en JMA. Misschien op basis van huidige lijsten voorstel
maken.
Verslag goedgekeurd.

B) Uitleg overgang bibliotheekraad naar werkgroep + Van PBS naar EBS
B.1 Overgang bibliotheekraad naar werkgroep
Nele Verfaille, Bibliothecaris Wielsbeke geeft uitleg. Ze vermeldt dat volgens de Cultuurpactwet en het
Cultuurdecreet de cultuurraad nog steeds verplicht is.
Het onderscheid tussen een adviesorgaan (adviseert enkel) en een beheersorgaan (neemt zelf beslissingen)
werd uiteengezet.
In het verleden bestond er een “Beheersorgaan” van de bibliotheek. Dit was enerzijds samengesteld met
afgevaardigden vanuit de politieke strekkingen in de gemeenteraad en anderzijds afgevaardigden vanuit de
cultuurraad aangevuld met deskundigen (gebruikers van de bibliotheek).
In bijna alle gemeenten was dit louter een adviesorgaan. Dus nu blijkt dat de term “beheersorgaan” foutief
werd gebruikt.
Het beheersorgaan van de bibliotheek is nu de Raad van Bestuur van het AGB. Zij moeten dus nog geadviseerd
worden door een adviesraad, en dit kan perfect de cultuurraad zijn. Advies betreffende de bibliotheekwerking
wordt gevraagd aan de cultuurraad. De cultuurraad formuleert het advies naar het bestuur (= het
beheersorgaan van de bib = de R.v.B. van het AGB).
Een cultuurraad kan werkgroepen oprichten die over hun werking rapporteren naar de cultuurraad.
Er kan dus een werkgroep voor de bibgerelateerde zaken worden opgestart vanuit de cultuurraad, met
vertegenwoordigers van de cultuurraad en vrijwilligers.

Enkele leden van de cultuurraad hadden zich reeds kandidaat gesteld voor het nieuwe “beheersorgaan” van de
bibliotheek maar het beheersorgaan in deze vorm bestaat niet langer. Vandaar werd de vraag gesteld of deze
kandidaten nu tot de werkgroep Bibliotheek willen toetreden.
Let wel: deze raad mag niet politiek worden samengesteld. M.a.w. de leden mogen niet voorgedragen worden
vanuit een politieke partij. Wie een politiek mandaat bekleedt, kan zich geen kandidaat stellen. Wie een
partijkaart heeft, kan zich wel kandidaat stellen als individu, op eigen initiatief maar niet vanuit de partij.
Werkgroepen zijn van tijdelijke aard en komen zo dikwijls samen als hun opdracht het vereist.
Er wordt steeds rechtsgeldig vergaderd. De werkgroepen brengen via hun vertegenwoordigers verslag uit op de
vergaderingen van de cultuurraad.
De werkgroep heeft een voorzitter. Dit kan o.a. de voorzitter van de cultuurraad zijn.
Er wordt aangegeven dat desbetreffende persoon kan aangesteld worden op de eerste bijeenkomst van de
werkgroep.
De ambtenaar die instaat voor het secretariaatswerk is de bibliothecaris of een bibliotheekmedewerker.
De voornaamste functie is het actief meedenken, deelnemen en mee-organiseren van allerlei bibgerelateerde
acties en activiteiten binnen het budget van de bibliotheek.
Leden werkgroep krijgen gratis lidmaatschap v.d. bibliotheek maar geen vergoeding. (cfr. huishoudelijk
reglement beheersorgaan vroeger)
Nele mailt ook de voormalige leden van het beheersorgaan (die momenteel geen politiek mandaat bekleden)
met de vraag of ze zich verder wensen te engageren voor de werkgroep. Nele maakt ook voorstel tot
afsprakennota.
Nele en Frederik kijken voor een datum voor een eerste vergadering van de werkgroep.Voorstel: maandag 2
december 2019 om 19:30 in Bibox.
De cultuurraad geeft aan dat het misschien aangewezen zou zijn om 1x per jaar met de werkgroep en
cultuurraad samen te komen voor het jaarverslag.

B.2 Van BPS naar EBS

Op dit moment werkt de bib met een provinciaal bibliotheeksysteem. De bevoegdheden van de provincie
inzake cultuur werden afgeschaft en Vlaanderen besliste om een eengemaakt bibliotheeksysteem te
ontwikkelen. De samenwerking tussen de lokale bibliotheken zou daarmee ook gemakkelijker worden.
Stapsgewijs worden de provincies in het systeem geïntegreerd. Oost-Vlaanderen werd net toegevoegd. De
voorbereidingen voor de bibliotheken van West-Vlaanderen is gestart. Je kan per regio gaan samenwerken. Er
zijn verschillende gradaties van samenwerken.
Groep 1: één keer lidmaatschap betalen en automatisch lid zijn in de andere bibliotheken
Groep 2: idem als groep 1 maar ook één gemeenschappelijk reglement wat termijnen en tarieven betreft. (*)

Concreet voor bibliotheek Wielsbeke:
*Instap met de Midwest-bibliotheken: de RvB van Midwest (burgemeesters) heeft de beslissing genomen
omtrent een gezamenlijke instap met regio Midwest en het lidgeld in alle gemeentelijke Midwest ‐ bibliotheken
op € 5 te brengen. (22/10/2019)

Elke inwoner van de 16 Midwest‐besturen kan op deze manier met dezelfde lidkaart terecht in de
gemeentelijke bibliotheken in regio Midwest. Er zijn twee samenwerkingsverbanden van bibliotheken in
Midwest (Broere (regio Roeselare) en Bart (arr. Tielt)).
Naar reglementen toe blijven de twee regio’s voorlopig nog apart.
*Instap met de regiogroep Bart: groep 2 (*) (Dentergem, Meulebeke, Oostrozebeke, Pittem, Tielt, Wielsbeke,
Wingene)
De bibliotheek zal minimum een week gesloten zijn voor de implementatie van het nieuwe systeem. Nadien
volgt er een ‘heropening’ van de Bibox (gekoppeld aan een verwendag bibliotheek). Deze heropening zal de
eerste activiteit zijn van de nieuwe werkgroep.
Voorlopige datum: zaterdag 11 april 2020.
Ter info: het aantal nieuwe inschrijvingen stijgt nog steeds, het aantal uitleningen niet (het aantal uitleningen
van 2019 werd nog niet overtroffen, maar nog twee maand te gaan + minder schoolbezoeken Ooigem eerste
semester )
De scholen komen geregeld naar de bib (elke klas om de 4 weken) en de samenwerking met de drie scholen
verloopt heel vlot. Er wordt voor busvervoer vanuit de gemeente voorzien voor Ooigem en Sint-Baafs-Vijve. Dit
verloopt in combinatie met het zwemmen.

C) Advies verhuis jeugd- en cultuurdienst
De jeugd- en cultuurdienst verhuist naar het Sociaal huis, Hernieuwenstraat 15. Er werd aan de Raad van
Beheer gevraagd om hier advies op te geven. De Raad geeft een positief advies op de verhuis.

D) Advies straatnaam
De Raad diende nog een officieel advies te geven omtrent de nieuwe naam voor de aan te leggen weg ter
hoogte van de Molenstraat.
Piet Vroman en zijn zoon hebben oude geografische kaarten hierover opgezocht, maar weinig gevonden, enkel
de namen van vroegere molenaars. Wel maakten zij een lijst met straatnamen die kunnen gelinkt worden aan
de onderdelen van de molen.
Na een brainstormsessie wordt uiteindelijk het voorstel gedaan om te werken met het thema melkproducten
(boterstraat, roomstraat, weistraat, kaasstraat, melkstraat (zuivelstraat)).

E) Huidige subsidies vs nieuw plan
Dit punt wordt uitgesteld naar de vergadering van 9 december.

F)

11-juliviering: concept

In een vorige vergadering werd al geopperd om eens na te denken over het concept, want we bereiken nu
telkens hetzelfde publiek. Misschien kijken om een breder publiek te trekken. Kunnen ook kijken om een
grotere naam te vragen qua spreker of muziek.
Idee: Vlaanderen Zingt formule maar met een vedette?
Misschien bij laureaatverkiezing dan de gewone formule.

Sven vraagt prijs Vlaanderen Zingt op. Kostprijzen Vlaamse Coverbands.
G) Cultuurreis
20 of 21 juni 2020. Ideeën: bespreken op volgende vergadering
Voorlopige ideeën: Dendermonde, themawandelingen in Gent, Boulogne, Aire-Sur-La-Lys, Calais, Ronse
(textielmuseum), Ath (markt)
H) Etentje CR
24 januari 2020. Frederik bekijkt enkele restaurants in Wielsbeke.

I)

Varia

-

Op 21/12 is er Filet Americana en de cultuurraad kreeg 2 gratis kaarten (2 x 1). Werden uitgedeeld.

Volgende vergadering: Maandag 9 december om 20u in Zaal Mozaïek

