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VERSLAG BESTUURSVERGADERING
Vergadering 15/05/2017

Aanwezig: Marianne Deschacht, Luc Annaert, Rosette Beerten, Els Bloes, Linda La Fontijn, Ilona
Evrard, Charlotte Coudeville (voor verslag), Francine Duron (voor punt 1) en Erwin Vermeiren (voor
punt 1)
Verontschuldigd: Bart Bouton, Nadia Verplancke, José Vandecasteele, Bart Vandekerckhove
Agenda
Er wordt – omwille van agendatechnische problemen - gevraagd om de vergadering te starten met de
bespreking/advies omtrent de wijzigingen van het dienstreglement van de bibliotheek.
1. Advies voorstel wijzigingen dienstreglement bibliotheek
2. Goedkeuring verslag
3. Nieuwjaarsconcert
4. Studie-uitstap
5. Nieuws uit de cultuurdienst, dienst erfgoed-musea, bibliotheek
6. Varia
1 Advies voorstel wijzigingen dienstreglement bibliotheek
Toelichting:
1. lezers die ontleende materialen niet of te laat terugbrengen, ontvangen daarover conform het
dienstreglement herinneringsberichten en dienen eventuele maningsgelden te betalen, en/of
vergoedingen voor de materialen die ze niet terugbrengen.
Tot voor enkele jaren was het zo dat na de vierde (eneveneens aangetekende) maning, er een klacht
opgesteld werd wegens misbruik van vertrouwen. Het dossier werd dan doorgegeven naar de
politiediensten. In eigen gemeente ging dan de wijkagent langs, en in vele gevallen was dat
succesvol. Als dat niet baatte, en eveneens voor lezers uit andere gemeenten (waar onze plaatselijke
politiediensten geen bevoegdheden hadden), werd de klacht doorgestuurd naar het parket, waar het
dossier bijna altijd werd geseponeerd.
Sedert enkele jaren wil de politie echter niet meer tussenkomen in dergelijke dossiers. Jarenlang werd
dus met bestaande dossiers niets meer gedaan, en ook de nieuwe dossiers werden na een tijd niet
meer opgevolgd. Het was uiteraard steeds zo dat bij leners die een grote openstaande maning
hadden staan, of die nog materialen dienden te vergoeden, het lidmaatschap geblokkeerd stond tot de
rekeningen werden vereffend.
Het is ook zo dat heel wat leners die zich bevinden/bevonden in een situatie zoals hierboven
beschreven, ook nooit meer terugkwamen naar de bibliotheek, met als gevolg heel wat dode dossiers,
met openstaande bedragen, of items uit de collectie die blijven uitgeleend staan/stonden.
Om deze zaken, ook naar de toekomst toe, te regulariseren, werd in overleg met de gemeentelijke
ontvanger een procedure uitgewerkt, waar bij achterstallige bedragen en/of vergoedingen voor nietteruggebrachte objecten, kunnen geïnd worden via een deurwaarder, conform de handelswijze op
andere gemeentelijke diensten met problematiek van onbetaalde rekeningen.
De neerslag van deze procedure werd opgenomen in het voorstel tot wijziging van het
dienstreglement. Dit voorstel werd ook al voorgelegd aan het gemeentelijk secretariaat, dit ter controle
op juridische correctheid.
E-readers in de bibliotheek. Er wordt tegenwoordig niet enkel vanaf papier gelezen en ook niet enkel
digitaal, de twee systemen zijn complementair. Ook in de bibliotheek van Middelkerke krijgen we al
geruime tijd regelmatig de vraag om E-boeken te kunnen ontlenen. Ook is het onze taak als
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bibliotheek om mensen met nieuwe media (zoals een E-reader) vertrouwd te maken. We zijn te rade
gegaan bij bibliotheken die de service reeds bieden. Omwille van het praktische en rekening houdend
met de wettelijke bepalingen terzake aangaande auteursrecht, lijkt het ons interessant om E-boeken
uitleenbaar te stellen, op toestellen die eigendom zijn van de bibliotheek. Op die manier is er controle
op wat vanuit de bibliotheek op welk toestel gedownload wordt, en krijgt de geïnteresseerde lezer de
kans om kennis te maken met een E-reader, alvorens eventueel zelf tot een aankoop te beslissen (los
van de bibliotheek). De wijzigingen om deze uitleningen mogelijk te maken zijn eveneens opgenomen
in het voorstel tot wijziging van het dienstreglement.
Concreet: voorstel wijzigingen

4.Uitleentermijnen en tarieven
De uitlening van materialen is gratis, behalve voor fictie op DVD (speelfilms, muziekconcerten,
comedy en games).
Het gebruik van de leeszaal is gratis. Sommige referentiewerken mogen enkel ter plaatse worden
geraadpleegd.
Leden kunnen gratis gebruik maken van de internetcomputers. De duur van het gebruik is beperkt en
wordt geregeld door een geautomatiseerd systeem dat iedereen dezelfde mogelijkheden biedt. De
instellingen van het systeem kunnen door de leiding van de bibliotheek worden aangepast in functie
van de noden en mogelijkheden.
Het gebruik van het WiFi netwerk is gratis.
Het aantal objecten dat kan uitgeleend worden is maximaal 15.
Per persoon kan terzelfdertijd maximaal één E-reader (toestel om e-boeken te lezen ) worden
uitgeleend.
E-boeken van de bibliotheek worden enkel uitgeleend op E-readers van de bibliotheek.
E-boeken van de bibliotheek mogen niet worden overgedragen op een ander apparaat.

Materiaalsoort

Leengeld

Termijn

Verlengen

maning

boeken

gratis

3 weken

2 maal

€ 0,10 per dag

cd

gratis

3 weken

2 maal

€ 0,10 per dag

Multimedia
informatief

gratis

3 weken

2 maal

€ 0,10 per dag

DVD fictie

€1

3 weken

neen

€ 0,20 per dag

Games

€1

3 weken

neen

€ 0,20 per dag

E-readers

gratis

3 weken

Neen

€ 0.20 per dag

Een draagtas kost € 0,50
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7.Aanmaningen
Indien de lener de ontleende materialen niet binnen de uitleentermijn terug inlevert, moet hij een telaat geld betalen, vermeerderd met de gebeurlijke verzendingskosten. Na de eerste week wordt een
herinneringsbericht gestuurd. Na de tweede week wordt een tweede herinneringsbericht gestuurd. Na
zes weken wordt een derde herinneringsbericht gestuurd. Na tien weken krijgt de nalatige lener een
aangetekende aanmaning. Vanaf deze aangetekende aanmaning wordt een éénmalige
administratieve kost van €25 aangerekend
Eventuele klachten met betrekking tot de aangetekende aanmaning moeten schriftelijk en
gemotiveerd ingediend worden bij het college van burgemeester en schepenen, dat erover beslist. De
klacht of het protest moet ingediend worden binnen de 30 dagen na de datum van verzending van de
aangetekende aanmaning.
Bij gebrek aan klacht of protest overeenkomstig vorige paragraaf wordt de aangetekende aanmaning
als onbetwist en opeisbaar beschouwd in de zin van artikel 94 van het gemeentedecreet.
Artikel 94 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 voorziet in de mogelijkheid om een dwangbevel
uit te vaardigen met het oog op de invordering van onbetwiste en opeisbare niet-fiscale
schuldvorderingen.
Ten vroegste 30 kalenderdagen na het aangetekend schrijven dat geldt als ingebrekestelling kan de
financieel beheerder een dwangbevel uitvaardigen. Vanaf dat ogenblik moeten alle objecten waarop
het dwangbevel van toepassing is, wordt vergoed, naast het verschuldigde maningsbedrag.
In geval van betwisting zijn de rechtbanken van het arrondissement van Brugge bevoegd.
De kosten van de gedwongen invordering vallen ten laste van de in gebreke blijvende schuldenaar.

Advies cultuurraad:


met betrekking tot de e-readers verleent de cultuurraad unaniem een gunstig advies



met betrekking tot de aanmaningsprocedure verleent de cultuurraad – door een beslissing bij
meerderheid (4 voor, 2 tegen)- een gunstig advies

2. Goedkeuring verslag
Het verslag van de vorige vergadering wordt goedgekeurd.
4. Nieuwjaarsconcert 2018
Koté Kour: muziekvoorstelling waarin broadwaygeschiedenis uit de doeken wordt gedaan.
Het contract is getekend, de zaal ligt vast, parkeertickets…
3.Studie-uistap
Datum is geprikt: 10/06/2017. Els stuurt nog een mail met praktische afspraken en programma (+
keuze lunchmenu).
5. Nieuws uit de cultuurdienst, dienst erfgoed-musea en bibliotheek


Cultuurdienst



Het programma van seizoen 2017-2018 wordt overlopen.
Deze is ook te raadplegen online vanaf 17/05 in de namiddag. Ticketverkoop start op 15/06.
Vrijetijdspashouders kunnen de dag ervoor reeds tickets kopen.
De cultuurraad vindt het programma goed gevuld en goed in elkaar steken.
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Tijdens het bevallingsverlof van Charlotte zal Stijn Van Loock de cultuurraad bijwonen en
verslagen opmaken.




Bibliotheek



- Zie puntje 1.
Dienst erfgoed-musea
 Goede opkomst tijdens erfgoeddag.
 Momenteel is de dienst bezig met de voorbereiding van de tentoonstelling in de kerk
van schore over Schore, nu en 100 jaar geleden. Het is niet evident om materiaal te
vinden.
de
 In de zomer zal er in Villa Les Zéphyrs een tentoonstelling lopen over 19 -eeuwse
spotprenten. Er zal geen officiële opening volgen, maar wel een persmoment. De
tentoonstelling start 10 juni en loopt tot eind december.

6. Varia
-

Opmerking dat er op de uitnodiging voor de opening van de WAK de openingsuren van de
tentoonstelling niet staan vermeld.
Opmerking dat promotie voor de WAK ook thuishoort in de Sirene en niet alleen in de
Visit.
Een lid merkt op dat de Visit niet bij haar thuis wordt geleverd.
Bij de opening van de WAK zouden er meer stoelen moeten worden voorzien.
Er is een opmerking over de verloederde toestand in centrum Calidris.
Men wenst te weten wat de verbouwingsplannen en plannen met het centrum zijn.
De cultuurraad vraagt hoe de stemming in de gemeenteraad omtrent straatbenaming van
de verkaveling langs de Badenlaan ‘Ijzer en Zee’ is verlopen.
De straatnaambenaming staat als zonder voorwerp geagendeerd op de gemeenteraad.
Dit komt omdat de verkavelingsaanvraag is ingetrokken en dan ook niet meer geldig is.
Vermoedelijk wordt een nieuwe verkavelingsaanvraag aangevraagd en zal de
straatnaamprocedure dan ook worden opgestart.

Data volgende vergaderingen:
- 27/09/2017 om 20.00 uur in centrum De Brandig: bestuursvergadering
- 23/10/2017: Algemene Vergadering start om 20.00 uur, aanwezigheid bestuur om 19.30
- 4/12/2017 om 19.30 uur in centrum De Branding: bestuursvergadering

