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1.  Kennismaking  

 

De bibliothecaris heet iedereen van harte welkom op deze eerste adviesraad en 

verontschuldigd de schepen.  

bibliothecaris 

Er wordt kort nog even het voorbije proces van de samenstelling van de adviesraad van 

de bibliotheek toegelicht. Door de  centralisatie van de aanstellingsprocedure van se 

samenstellingen van beheerraden van vzw’s, AGB’s en adviesraden voor stadsdiensten bij 

de juridische dienst liep dit proces minder vlot. Bovendien werd deze samenstelling pas 

eind 2013 goedgekeurd en werd vanuit de juridische dienst nooit een officieel schrijven 

gedaan naar de leden, wat betreurd wordt.  

 

De bibliothecaris overloopt kort de agenda voor deze avond en stelt voor dat alle leden 

zichzelf even kort voorstellen aangezien er heel wat nieuwe leden zijn. De secretaris laat 

eveneens een lijst doorgaan en vraagt aan de leden om de gegevens te controleren. De 

herziene lijst wordt in bijlage bij het verslag gevoegd. 

 

 

2. Werking bibliotheek en opdracht adviesraad 

 
Aan de hand van een presentatie licht de bibliothecaris de werking van de openbare 
bibliotheek toe (zie bijlage).  
 

Aanwezigen: Bardyn Bernard, Becarren Koen, Boury Nancy, Callewier Hendrik, Celens Pierre, 
Coolsaet Ineke, Cottenier Marc, Desmet Johan, Favere Filip, Groen Tjalle, Madden Klaas, 
Ockier Magda, Plaisier Noël, Schuermans Lieve, Serlet Anne,  Vandewalle Barbara, 
Vancraeynest Myriam, Vandenbossele José, Vandevelde Liseloote, Vanhaverbeke Jean-Claude, 
Vanhee Maarten, Verschaete Koenraad, Carol Vanhoutte. 
 
Verontschuldigd: Tesse Veerle, An Vandersteene 
 
Afwezig: Cocquyt Stijn, Coulembier Joke,  De Candt Marianne Vandenhende Pascal, 
Vanhoucke Carine 
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De Kortrijkse openbare bibliotheek bestaat uit één centrale bibliotheek en 10 
buurtbibliotheken, veelal geïntegreerd in een buurthuis of OC. Kortrijk heeft in het 
verleden voor een sterk uitgewerkte decentralisatie gekozen. 
 
De opdracht van een openbare bibliotheek is de laatste decennia enorm geëvolueerd. Dit 
vooral onder invloed van de nieuwe decreet lokaal cultuurbeleid. Waar vroeger 
uitleencijfers en de omvang van de collectie voorop stonden, ligt de focus nu vooral op de 
resultaten rond lees-en taalbevordering, mediawijsheid en e-inclusie, cultuureducatie, 
dienstverlening op maat en samenwerking met onderwijs.  
 
De bibliotheek ontvangt vanuit Vlaanderen voor het realiseren van deze doelstellingen 
ongeveer één miljoen euro aan subsidies (op een totaal werkingsbudget van 2,4 miljoen 
euro, personeelskosten inclusief) 
 
De bibliothecaris licht kort de organisatiestructuur toe, naast de verschillende vaste 
jaarlijkse bibliotheekactiviteiten en de accenten van de meerjarenplanning 2014-2019. 
 
Tot slot wordt stilgestaan bij de opdrachten en de werking van de adviesraad. Een 
adviesraad is immers geen beheerraad maar een orgaan die de bibliotheek bijstaat bij 
het uitrollen van het beleidsplan, waarbij de focus  vooral ligt in het uitvoeren van de  
beleidsprioriteiten van Vlaanderen, naast de eigen accenten van de stad. Daarnaast 
kunnen leden van de adviesraad in werkgroepen bepaalde adviezen voorbereid of 
meewerken aan activiteiten, zoals bijvoorbeeld lezingen, ... De adviesraad komt een 
viertal keer per jaar bijeen, afhankelijk van de agendapunten en de vraag naar bepaalde 
adviezen. 
 
Tot slot stelt de bibliothecaris voor om eerst even de bibliotheek zelf te bekijken, onder 

begeleiding van een aantal medewerkers. 

 

 

3. Afspraken werking adviesraad 

 
De bibliothecaris wenst graag een aantal praktische zaken met betrekking tot de werking 
van de adviesraad te bekijken : 
 
Data en uur: de leden zijn van oordeel dat de vergadering voortaan om 19u30 begint. De 
voorkeur wordt gegeven aan een maandagavond, maar dan niet op de data van de 
gemeenteraad. 
 
De leden prefereren om in de centrale bibliotheek te vergadering, al kan er ook wel eens 
uitgeweken worden naar een buurtbibliotheek waar het praktisch haalbaar is.  
 
De vraag naar kandidaten voor het voorzitterschap blijft onbeantwoord. De leden stellen 
voor dat de bibliothecaris een formulier doorstuurt waarbij de leden zich al of niet 
kandidaat kunnen stellen. De leden sturen dit formulier dan door naar de bibliothecaris 
tegen 17 mei. In de volgende vergadering kan dan beslist worden welke kandidaat 
uiteindelijk het voorzitterschap zal opnemen.  
 
Tot slot merkt de bibliothecaris op dat de leden van de adviesraad voortaan kunnen 
genieten van een gratis lidmaatschap. 
 
Tot slot wordt er nog even gepolst naar agendapunten voor de komende adviesraden. 
De leden wensen volgende zaken in de toekomst aan bod te zien komen : 
- Toelichting over het gebruik van de digitale databanken 

- Impact van de studenten op de werking van de bibliotheek 
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- Voorstelling van de personeelsleden : wie is wie 

- Boetes en retributies 

- Collectie 

- Toelichting over nieuwe activiteiten 

- Voorstelling van de personeelsleden : wie is wie 

- Bezoek aan een andere bibliotheek 

- Overzicht werkingsgegevens 

- Memorandum vorige adviesraad 

 
 

4. Varia  

 
 
 

 
Volgende adviesraad : maandag 19 mei om 19u30 in de centrale bibliotheek, Leiestraat 30, 
Kortrijk 
 

 
 

 
 

 

Verslag: Carol Vanhoutte, bibliothecaris. 


