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De Caluwé
van der Noll

Robby
Corrine

X
X

Aanwezig = X, Verontschuldigd = V, Afwezig = 0
Verslag 15/01/2020
Reden van deze extra vergaderingen: mondeling, maar ook via mail gericht aan de leden van de
cultuurraad zijn ons enkele opmerkingen, bedenkingen en vragen toegestuurd m.b.t. de nieuwe
openingsuren van de Bib. De voorzitter benadrukt dat volgens het huishoudelijk reglement ieder lid
(incluis de voorzitter) bij hoogdringendheid een extra vergadering kan samenroepen, wat bij deze is
gebeurd.
1. Goedkeuring vorig verslag
Verslag werd goedgekeurd
2. Voorstelling van de cijfers bibliotheek
In bijlage de cijfers die zijn overlopen.
Toelichting:
- ‘2019 bib’: meest opvallende conclusie is dat de bibliotheek Moerbeke veel openingsuren
heeft vergelijking met bibs in vergelijkbare gemeentes, maar het ook met minder
personeelsuren moet stellen. Daarbij heeft de bibliothecaris ook nog een groot deel andere
verplichtingen m.b.t. erfgoed, IGS, … (vergaderingen etc) die niet bibliotheek gerelateerd zijn.
- ‘Aantal uitleningen en verlengingen per openingsuur per dag’: de cijfers zeggen enkel iets
over het aantal materialen, niets over het aantal bezoekers. Bijvoorbeeld: een cijfer 16 kan
betekenen dat er 4 personen zijn geweest die elk 4 boeken leenden maar evengoed een 1
leerkracht die 16 klasboeken kwam terugbrengen. De cijfers dienen dan ook bekeken te
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worden met dit gegeven in het achterhoofd. Echter, dit feit doet zich zowel in de VM
(voormiddag) als in de NM (namiddag/avond) voor.
Wel geven de cijfers aan op welke momenten het tijdens de openingsuren drukker is aan de
balie; er meer materialen over de balie gaan. Zichtbaar is dat de woensdagnamiddag en
zaterdagvoormiddag drukkere momenten zijn.
Tijdens de sluitingsmomenten van de bib gebeurt er ook nog veel. Onder meer alle
administratieve taken rond het invoeren van de collectie in de catalogus, collectievorming
(bestelling en afvoer), het interbibliothecair leenverkeer (IBL), teruggebrachte materialen terug
in de rekken plaatsen (waarbij ook hulp van vrijwilligers) en het voorbereiden van allerlei
activiteiten (lezingen, jeugdboekenmaand, kinderjury…). Ook alle klasbezoeken vinden plaats
buiten de openingsuren.
3. Advies omtrent openingsuren bibliotheek
De aanpassing van de openingsuren valt niet uit de lucht. Er is in de vorige legislatuur zelfs al
over gesproken. Nu, met het vertrek van een personeelslid, drong het feit zich op om de
openingsuren nogmaals te bekijken. Er is verschillend cijfermateriaal verzameld om de beslissing
te kunnen onderbouwen. De schepen geeft toe dat het wellicht beter was geweest wanneer de
cultuurraad eerder was samengeroepen om een advies te geven. In het vervolg zal hieraan zeker
gedacht worden.
Het wordt als zeer positief aanzien dat de schoolklassen in alle rust, buiten de openingsuren, de
bibliotheek kunnen bezoeken. Deze mogelijkheid moet zeker gekoesterd worden. Wat niet ter
sprake kwam tijdens het overleg, maar hier in dit kader wel nog vermeld kan worden: ook
studenten krijgen de mogelijkheid om tijdens blokperioden buiten de openingsuren in alle rust te
studeren in de bib (in de vergaderruimte).
Gezien de cijfers en personeelsomstandigheden heeft de cultuurraad begrip voor de
verminderde aantal openingsuren. Zij stellen zich echter de vraag of de nu gekozen uren de
meest efficiënte zijn. Een verhouding van 3 VM – 3 NM/avond ligt gevoelsmatig beter dan de
nieuwe regeling 4 VM – 2 NM/avond. De raad beseft ook dat het familiale aspect van de
personeelsleden moet meetellen. Toch wil de raad de nieuwe regeling een kans geven waarbij
volgend voorstel:
- Daar het item bibliotheek een vast punt wordt op de vergaderingen van de cultuurraad is het
wenselijk tijdens volgende vergaderingen de uitleencijfers voor te leggen van de voorgaande
maanden. Een kort op de bal opvolging lijkt noodzakelijk en geeft ons een bepaalde tendens.
- Tegen het einde van het jaar komt er een evaluatie van de nieuwe openingsuren. O. a. de
vraag beantwoorden: hebben de nieuwe openingsuren invloed op het aantal leners?
- Een enquête uitzetten waarin gepolst wordt bij de bibliotheekbezoekers naar de keuze van
de voor hun meest ideale openingsuren. (Daarbij mag men geen rekening houden met de
huidige verdeling van de uren en het aantal uren)
- Communicatie naar de bewoners over de aanpassing van de openingsuren en de kadering
van het besluit van het CBS via het Moerbeeks infoblad.
Daarbij volgend nieuwtje van de burgemeester: het infoblad wordt uitgebreid naar 8
bladzijden.

Volgende vergadering: woensdag 11 maart 2020, 19u30 in de bibliotheek.
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