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Verslag vergadering Adviesraad Bibliotheek woensdag 23 maart 2016 

 

 
Aantal pagina’s : 5 
Bijlagen: 4 
 

 
De vergadering vangt aan met een moment stilte ter nagedachtenis aan de slachtoffers van 
de aanslagen in Brussel. 
 
Vooraleer we met de vergadering effectief van start gaan, wordt eerst afscheid genomen van 
Pierre Celens, die wegens gezondheidsredenen zich genoodzaakt ziet om zijn engagement in 
de adviesraad te beëindigen. De voorzitter bedankt Pierre Celens voor zijn jarenlange inzet in 
Kortrijkse bibliotheekraad. De leden van de adviesraad wensen hem nog veel geluk toe. 
 

 
1. Goedkeuring verslag 21 september 2015 

Noël Plaisier vraagt iets meer uitleg over het agendapunt ‘ombuiging’ uit de vorige 

vergadering, aangezien hij er zelf niet bij aanwezig kon zijn. Het verslag wordt 

goedgekeurd.  

 

 

2. Collegebeslissing afsprakennota tussen stadsbestuur en adviesraden  

In vorig verslag werd afgesproken eerst uit te kijken naar een voorzitter. Lieve 
Schuermans heeft zich kandidaat gesteld om voorzitter te zijn. De afsprakennota van de 
adviesraad zal nu voorgelegd worden aan het college. 

 

 

 

 

 

Aanwezigen: Celens Pierre, Plaisier Noël, Achilles Surinx, Vanhee Maarten, Vandersteene 
An, Boury Nancy,  Schuermans Lieve (voorzitter), Vanhoutte Carol (secretaris); 
 
Verontschuldigd:  Bardyn Bernard,  Coolsaet Ineke,  Favere Philip,  Maddens Klaas, Ockier 
Magda,  Vancraeynest Myriam,  Vandenbossele José,  Callewier Hendrik, Verschaete 
Koenraad; 
 
Afwezig:  Becarren Koen,  Cottenier Marc,  Groen Tjalle,  Vandoolaeghe Frederic,  Serlet 
Anne, Van De Walle Barbara, Vanhaverbeke Jan. 
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3. Huishoudelijk reglement : Bijkomende wijzigen 

Vorige adviesraad hebben we het voorstel van het huishoudelijk reglement overlopen. Er 
werd toen positief geadviseerd.  

De juridische dienst van stad Kortrijk verplicht ons echter om nog een aantal zaken toe te 
voegen in het kader van de Gemeentelijke administratieve sancties. 

Volgende wijzigingen zijn nog aangebracht : 

- De bijlagen zijn geschrapt (retributies en openingsuren),  
- 7.2 sancties is geschrapt en volledig herwerkt in punt 8 
- 7.6 is toegevoegd 

 

Advies  van de leden :  

Punt 4.2. : term ‘kaart’ vervangen door ‘lenerspas of Eid’; 

Punt 4.3. : Vermelden over welke gegevens het hier gaat.  

Punt 5.1.2.  : aanvullen het kopiëren ‘van materialen’ 

Punt 5 : er moet verwezen worden naar het retributiereglement, eventueel via voetnoot 
toevoegen ‘ voor de tarieven en de termijnen wordt verwezen naar het jaarlijkse 
gemeentelijke retributiereglement’  

Pt 6.3 : Tikfout in ‘uw’ materialen 

Pt 8 : Het luik rond de sancties is zwaar en weinig opbouwend. De adviesraad hoopt dat 
dit vooral gebruikt wordt als een stok achter de deur maar dat er niet bij elk klein incident 
hiermee gezwaaid wordt of erger, misbruikt wordt. Er moet vooral bewaakt worden dat 
leners met elkaar, met het personeel en de materialen respectvol omgegaan wordt en dat 
situaties niet uit de hand lopen. Heeft te maken met de manier waarop er mee omgegaan 
wordt.  

 

4. Collectiebudget bibliotheek 

 
De leden van de adviesraad wensten stil te staan bij het collectiebudget. De 
bibliothecaris overloopt aan de hand van een presentatie de belangrijkste gegevens. 
 
Het collectiebudget maakt nog geen 10% uit van het volledige budget van de 
bibliotheek. De grootste kost zijn de lonen van de medewerkers.  
 
Het budget is de voorbije jaren min of meer gelijk gebleven. Het budget van multimedia 
en abonnementen is licht achteruitgaan, ten voordele van het budget voor 
jeugdmaterialen. Er wordt ook ingezet op kastklare volwassenen boeken (voorzien van 
folie, beveiliging en etiket), met de bedoeling deze boeken al dezelfde week als de 
week van uitgave aan te bieden.   
De bibliothecaris meldt dat meer en meer tijdschriften niet meer uitgeven worden en 
daarnaast ook niet meer geleverd worden wegens faillissement van de leverancier.  
 
De komende maanden worden diverse overheidsopdrachten opgestart voor de aankoop 
van het collectie, inclusief een nieuwe overheidsopdracht voor de abonnementen. 
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5. Evaluatie voorbije jaren  

De bibliothecaris overloopt een aantal realisaties en een aantal cijfergegevens over de 
werking aan de hand van een presentatie. 

De evaluatie is gemaakt aan de hand van de engagementen van Plan Nieuw Kortrijk. 

Zowel het uitleencijfer als het aantal bezoekers is gestegen in vergelijking met 2014 en 
2013. We halen nog altijd 30% van onze uitleen via de buurtbibliotheken.  

De bibliotheek heeft het voorbije jaar ook actief ingezet het aantrekken van vrijwilligers 
voor de werking van de bibliotheek.  

De erfgoedcollectie werd behandeld en is verhuisd naar de magazijnen van het RAK. 
Door het stopzetten van het e-boekproject van Vlaanderen heeft de bibliotheek een 
aantal e-boekreaders aangekocht met een 100-tal e-boeken. Dit is de enige manier om 
ons publiek de kans te geven om met dit medium via de bibliotheek kennis te maken. 
De voorzitter vindt het jammer dat er slechts 3 e-boeken tegelijkertijd kan uitgeleend 
worden. Dit heeft enerzijds te maken met de beperkte omvang van de collectie en 
anderzijds is dit ook zo opgenomen in het retributiereglement. 

Het project van de stadsdichter (Letterzetter) werd goed opgestart in 2015 met al een 
paar mooie activiteiten. De voorbije woordnacht (gedichtendag) was een succes.  

De bibliotheek bereikte ook meer dan 7000 deelnemers bij de verschillende workshops.  

Tot slot probeert de bibliotheek dagelijks haar werking te verbeteren voor de vele 
klanten en bezoekers, dit binnen een context waar de middelen (personeels- en 
werkingsmiddelen) schaarser worden. 

Achilles vraagt of de signalisatie van de collectie nog kan verbeterd worden. Hiervoor 
verwijst hij naar het systeem dat door boekhandel Theoria gebruikt wordt. 

 

 

6. Voorstel nieuwe werking en aangepaste dienstverlening bibliotheek – analyse 
en voorstellen  

 

In de vorige adviesraad werd in grote lijnen het ombuigingsbeleid van de stad 
toegelicht. De komende maanden neemt het college een beslissing over de nieuwe 
openingsuren op basis van analyses van bezoekerscijfers, mogelijkheden tot verhoging 
van balie-en backoffice efficiëntie en het verminderen van het exploitatiebudget. De 
uiteindelijke doelstelling is dat het volledige bibliotheek budget met 135.000 euro 
vermindert, personeelskosten en exploitatiekosten samen.  

Er is een werkoverleg met college geweest waarbij de grote lijnen rond de hernieuwde 
werking van de bibliotheek werden voorgelegd. Bibliothecaris licht nu de conclusies en 
voorstellen toe. (zie presentatie in bijlage) 

De bibliothecaris verwijst naar de benchmark voor de centrumsteden, waaruit duidelijk 
blijkt dat het hoge aantal openingsuren en de grote decentralisatie weegt op de 
personeelsbezetting. Dit was ook al aangehaald in de studie van de cultuurintendant.  

Ondertussen is het personeelsaantal nog verminderd en zal de komende jaren met de 
op stapel staande pensioneringen en de niet automatische vervanging ervan de 
kwaliteitsvolle dienstverlening in het gedrang komen.  

Voor de huidige werking van de bibliotheek zijn 40 voltijds equivalenten nodig (zie 
organogram). De bibliothecaris licht toe wat het takenpakket van deze personeelsleden 
inhoudt.  
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Om de uitdagingen van de toekomst aan te gaan, zal er zowel een grondige 
efficiëntieoefening  van werkprocessen, maar ook van openingsuren en exploitatiekosten 
moeten gebeuren. 

Zo wordt er enerzijds gedacht om minder medewerkers in de frontoffice te plaatsen in 
de centrale bibliotheek, en een aantal zaken uit te besteden.  

Daarnaast moet ook geïntegreerde werkingen  (samenwerkingen met OC’s, 
dienstencentra of buurthuizen) de exploitatiekosten drukken en wil de stad af van 
huurpanden. 

Tot slot zullen ook de openingsuren moeten verminderen om het hoofd te bieden aan 
een kleinere personeelsploeg.  

De hoofdbibliotheek zou op basis van de analyse van bezoekers op dinsdagvoormiddag 
(10-13u) en op vrijdagavond (vanaf 17u) sluiten. 

De uren van de buurtbibliotheken worden ook herschikt. Algemeen wordt op voorstel 
van de buurtbibliothecarissen het openingsuur op een weekdag meer afgestemd op het 
einde van de scholen 16u ipv 16u30). Nu staan kinderen te wachten voor de bibliotheek 
na school.  De bezoekersaantallen van Kooigem, Rollegem en Bellegem zijn laag en 
halen nog betrekkelijk veel uitleen door de schooluitleen. Daarom wordt voorgesteld om 
Kooigem slechts 1 dag open te houden en Rollegem en Bellegem nog 2 dagen per week.  

De uren van Aalbeke worden in afwachting van de verhuis niet gewijzigd. De uren van 
Marke worden op zaterdag en woensdag uitgebreid, maar de bib sluit op 
donderdagavond.  

Bissegem krijgt ook een volwaardige woensdag- en zaterdaguitleenmoment. Heule zal 
op dinsdagavond niet meer opengaan, de Drie Hofsteden, gezien het beperkt aantal 
bezoekers op vrijdagavond, niet meer open zijn op vrijdagvond. De Lange Munte zal op 
woensdag een uurtje langer open zijn. 

Tot slot, wordt in overweging genomen om de buurtbibliotheek Blauwe Poorte te sluiten.  

 
Advies  van de leden  

De leden van de adviesraad zijn van mening dat de analyse grondig en professioneel 
werd aangepakt.  

De adviesraad vindt het spijtig dat er openingsuren moeten sneuvelen, maar begrijpt dat 
bij vermindering van personeelsaantallen (vermindering loonkost), een professionele 
dienstverlening anders in het gedrang komt.  

De Kortrijkse bibliotheek heeft een goede en eigentijdse werking en het is belangrijk om 
hier verder op in te zetten.  

Een deel van de dienstverlening is verder beter online uitgebouwd (verleningen via mijn 
bibliotheek, reservaties, online verwittigingen, Gopress,..).  

Het sluiten van de hoofdbibliotheek op dinsdagvoormiddag is jammer maar indien dit 
aangewend wordt om scholen beter te kunnen begeleiden in mediawijstrainingen en 
geletterdheid in brede zin, dan kan de adviesraad hier zich in vinden. Voor de dagelijkse 
krantenlezers zal dit een aanpassen zijn. Maar de dinsdag lijkt inderdaad de beste dag 
hiervoor.  

Sluiten op vrijdagavond  vanaf 17u lijkt ook aanvaardbaar, gezien de daling van het 
bezoekerscijfers na 17u. De scholen zijn ook op vrijdag vaak vroeger dicht. Het vroeger 
sluiten op een andere avond is niet aangewezen, gezien heel wat scholieren langskomen 
voor huiswerkopdrachten en er ook huiswerkbegeleiding is. Op vrijdag is dit niet het 
geval. 
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Wat de buurtbibliotheken betreffen, is het spijtig dat hierin moet gesnoeid worden, maar 
Kortrijk heeft ook in verhouding met de rest van Vlaanderen veel buurtbibliotheken en 
veel openingsuren. De vroegere studie van Wim Vanseveren heeft dit al aangetoond. Het 
is belangrijk dat alle deelgemeenten nog over een buurtbibliotheek beschikken, vooral 
voor de basisscholen en de minder mobiele inwoners. Rekening houden met het aantal 
bezoekers die er over de vloer komen, zijn de voorstellen weloverwogen.  

Tot slot is het spijtig dat er eventueel ook een buurtbibliotheek zou moeten sneuvelen, in 
casu de buurtbibliotheek Blauwe Poorte. De Blauwe Poorte genereert momenteel nog 
heel wat bezoekers en uitleningen. De adviesraad beaamt echter dat het huidig huurpand 
daarentegen is afgeleefd en veel te klein is voor een degelijke moderne 
bibliotheekwerking. Bovendien blijkt uit de analyse van de adresgegevens van de leden 
van de Blauwe poort in de buurt van de Drie Hofsteden (Sint-Elisabeth) en zelfs Lange 
Munte wonen. Er zijn, met uitzondering van de kleuterschool, ook weinig andere scholen 
aanwezig in de buurt.  

De adviesraad wenst te benadrukken dat ze hoopt dat over een aantal jaren dergelijke 
besparingsoefening nog eens niet opnieuw moet overgedaan worden bij de Kortrijkse 
bibliotheken.  

 

 

7. Varia  

- Sinksenboekenverkoop 15/5 : er komt een oproep naar de vrijwilligers om hieraan 

mee te werken. 

- Onderwijscafé in de bibliotheek Mediawijs op maandagavond 18/4 om 18u. 

- Oproep nieuw leden adviesraad: voorstel om een nieuwe oproep te lanceren, via de 

kanalen van de bibliotheek 

- Vrijwilligers : momenteel werkt de bibliotheek al met een 40-tal vrijwilligers  

 

 

 
Volgende adviesraad: maandag 30 mei in de centrale bibliotheek, Leiestraat 30, Kortrijk 
 
Voorzitterschap :  Lieve Schuermans 
 

 

 

Verslag: Carol Vanhoutte, bibliothecaris. 


