Provincie Antwerpen
Arrondissement Mechelen
Gemeente Berlaar
Gemeentelijke Openbare Bibliotheek
Verslag Vergadering van het Beheersorgaan
Zitting van 18 mei 2017

Aanwezig

:

Verontschuldigd

:

Afwezig

:

Jo Hermans, voorzitter;
Ayla Benoy, Willy Beullens, François De Bakker,
Nelle Goossens, Stefaan Janssens, Els Mombers,
Paul Van de Vondel, Jeannine Van Hoorebeeck,
Maria Vervloet, leden;
Ingeborg Van Hoof, schepen voor bibliotheek;
Gert Maris, bibliothecaris-secretaris.
Dirk Aras, ondervoorzitter;
Jan Hendrickx, André Van den Brande,
Jean Verstraeten, leden.
Nathalie Verhaert, lid.

De voorzitter opent de vergadering om 20.02 uur.
1.

Verslag van de vergadering d.d. 23 februari 2017.

Er zijn geen opmerkingen. Het verslag wordt goedgekeurd.

2.

-

Activiteiten.

9 maart: Blikopener: Dirk Barrez: Herover de economie. Over de kracht van
coöperaties. 18 deelnemers(betalend)
21 maart: Literair tafelen rond geluk.(i.s.m. Vormingplus regio Mechelen):
geannuleerd (slechts 2 inschrijvingen)

-

19 april: Herman Van Doninck: De veertien billekens in rusthuis Sint-Augustinus.
(Kempens Karakter): 26 aanwezigen. Zeer leuke namiddag.

-

Cursus Photoshop: vijf dinsdagavonden van 18 april tot en met 16 mei. Gratis voor
de bibliotheek. 6 deelnemers
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-

Cursussen vormingplus lente:
1/ De computer bijt niet (Ilse Depré)
12/6 – 13/6 – 14/6 – 15/6 – 16/6
13u tot 16u
2/ Werken met Windows 10 (Ilse Depré)
13/6 en 15/6
9u30 tot 12u30
Met onze laptopklas
3/ Digitaal lezen (Ilse Depré)
16/6
10u tot 12u

-

Lezing over de Veneto: We hebben een aanbod gekregen voor een (gratis) lezing
over de Veneto, een streek in Italië. Deze lezing zou in het Italiaans zijn. We hebben
dat eerder al eens gedaan, over Bergamo, en toen telden we 60 aanwezigen.
Het beheersorgaan gaan akkoord met de organisatie van deze lezing.

-

Blikopener 2018: Er zal opnieuw met een centraal thema gewerkt worden: de landen
van Europa. In Berlaar zal de focus op Italië liggen.

3.

Indicatoren 1ste kwartaal 2017.

De vergadering neemt kennis van de indicatoren.

4. Verandertraject bibliotheek.
Gert: Er zijn geen nieuwe bijeenkomsten van de werkgroep meer geweest sinds de laatste
vergadering van het beheersorgaan. Wel hebben we een voorstel van uurrooster gedaan. Dit
werd door Möbius voorgelegd op de stuurgroep. In ons voorstel zou de vrijdagavond gesloten
worden, maar zou de bibliotheek op woensdagvoormiddag open zijn. De enige vraag van
Möbius was om de namiddagopening op woensdag gelijk te schakelen met die op maandag
(14 tot 17u), vanwege de herkenbaarheid.
Willy: Maar het is dus wel degelijk een voorstel van het personeel?
Ingeborg: Nee, het schepencollege heeft gevraagd om te openingsuren te herbekijken.
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Nelle: Ik stel me vragen bij de voorstelling alsof dit vanuit het personeel zou komen.
Volgens hen is alles al beslist en telt hun mening niet.
Gert: Het voorstel komt wel degelijk vanuit de werkgroep (met daarin het voltallige
personeel). Ideaal zou natuurlijk zijn dat het personeelslid dat op pensioen gaat vervangen
zou worden. Maar aangezien dat niet kan, hebben we getracht de gevolgen op te vangen:
aankoop van gekafte boeken, RFID en een aanpassingen van de openingsuren.
Als er gezegd is dat “hun mening” niet is gehoord, dan denk ik dat er vooral wordt bedoeld
dat het uitgangspunt (personeelslid wordt niet vervangen) niet meer voor discussie vatbaar
was.
Jo: Woensdagvoormiddag lijkt me een heel slecht moment: de mensen gaan dan naar de
markt, toch niet naar de bibliotheek!
Ingeborg: De personeelsleden hebben duidelijk gezegd dat er steeds twee personen aan de
balie moeten zijn tijdens de openingsuren. Op woensdagvoormiddag zijn alle personeelsleden
aanwezig.
Willy: Er wordt niet gesproken over de extra uren die er zijn bijgekomen. Meer nog, er
wordt gesuggereerd dat er nu al een vermindering van het aantal VTE’s is.
Gert: Die extra uren zijn ter vervanging van 1/5 VTE die is weggevallen wegens
arbeidsduurvermindering van een van de bibliotheekmedewerkers.
Jo: We moeten het zeker ook niet mooier voorstellen dan het is. Als RFID zo makkelijk zou
zijn, dan zouden we toch meer uren open kunnen doen? Ik was maandag laatstleden in de
bibliotheek van Heist-op-den-Berg, op de middag. Er waren vijf medewerkers, waarvan er
vier mensen aan het voorthelpen waren!
Ingeborg: Heist-op-den-Berg heeft wel dertig vrijwilligers. Hier hebben we er maar twee, al
hebben er zich onlangs wel nog twee anderen aangeboden. Ook Sint-Katelijne-Waver heeft
30 vrijwilligers. Het personeel van onze bibliotheek was zeer positief over RFID, na het aan
het werk gezien te hebben in enkele andere bibliotheken.
Nelle: De maatschappelijke trend is dat mensen langer zullen moeten werken, waardoor er
steeds minder vrijwilligers zullen zijn. Vrijwilligers zijn geen goede oplossing. In Heist-opden-Berg moeten die stapels boeken terugzetten omdat het personeel er geen tijd voor heeft.
Een bibliotheek moet draaien op beroepsmensen.
Is er overigens al een behoeftestudie gedaan naar een opening op woensdagvoormiddag, of
een bevraging op de markt? Kiezen jullie (bibliotheekpersoneel) een moment, of wordt het
voor jullie gekozen?
Ayla: Je kan ook makkelijk zelf een bevraging organiseren.
Gert: Er is nog geen bevraging gebeurd. Dat is ook niet zo eenvoudig: het dient op een
wetenschappelijk onderbouwde manier te gebeuren, zo niet krijg je resultaten waar je in feite
niet mee kan. Bovendien moeten we ook opletten: mensen willen misschien openingsuren die
voor het personeel niet haalbaar zijn.
Ayla: Je zou een aantal mogelijkheden kunnen opgeven en vervolgens gewoon turven.
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Willy: De knoop moet worden doorgehakt; na een bevraging zou het best kunnen dat die
knoop nog dikker is. Het is bovendien jammer dat het personeel geen gebruik maakt van het
overleg om zij mening te zeggen, maar dit wel doen aan de balie.
Ingeborg: Men vergeet het beginpunt: dit is voor een stuk voortgekomen uit een
werklastmeting. Deze is extern gebeurd en was dus objectief. Daaruit is gebleken dat men,
mits automatisering en het aankopen van gekafte boeken, met minder mensen hetzelfde werk
zou kunnen doen in de bibliotheek.
Jo: Ingeborg en Willy, hoor ik nu een vingerwijzing naar het personeel?
Ingeborg: nee, het personeel levert zeer goed werk.
Willy: Het is geen kritiek, maar er is een plaats voor overleg en het personeel krijgt de kans
om daar het nodige te zeggen. Ze moeten geen kritiek geven aan de balie, want dan gaan ze
daar in de fout.
Gert: We hebben onze zeg daar ook zeker wel gedaan.
meegewerkt.

Iedereen heeft constructief

François: Ik denk dat de mensen bang zijn van hetgeen er na de niet-vervanging op hen
afkomt, dat ze bang zijn van de werkdruk.
Gert: Ik denk eerder dat ze bezorgd zijn om de dienstverlening. De bibliotheekmedewerkers
voelen zich heel nauw betrokken bij de bibliotheek en willen absoluut de dienstverlening en
de klantgerichtheid op hetzelfde peil houden.

Jo: Mogelijk conclusie: er is verder overleg nodig. En als er beslissingen moeten worden
doorgedrukt, moet dat op een aangename manier gebeuren. En als de mensen een lid van
deze raad willen aanspreken dan vind ik dat dat mag!
Ingeborg: Indien blijkt dat de nieuwe manier van werken niet goed functioneert, dan kan het
uiteraard herbekeken worden.

5. Vaste boekenprijs.

Gert: Er komt een Decreet Vaste Boekenprijs. Het zou verschijnen op 1 juli en zou met
onmiddellijke ingang gelden. Gevolg voor de bibliotheken is dat ze van hun leverancier nog
maximaal 20% korting zouden mogen krijgen. Wie daar met zijn lopende contract boven zit,
zou dus in overtreding zijn. Het is dus mogelijk dat we opnieuw zouden moeten gunnen voor
zes maanden, want ons contract met Plato loopt pas af op 31 december 2017.
Hier de integrale tekst van de e-mail die ik van de VVBAD ontving:
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Beste bibliothecaris,
Volgens de informatie waarover wij beschikken, wordt binnenkort het uitvoeringsbesluit bij
het decreet op de gereglementeerde boekenprijs goedgekeurd. Verwachte datum van
inwerkingtreding is 1 juli 2017. Noch het decreet, noch het uitvoeringsbesluit voorzien in een
overgangsperiode. Het decreet zal onmiddellijk in voege treden.
Voor percelen waarop meer dan 20 procent korting toegekend wordt, of waar uitzonderlijke
diensten gratis aangeboden worden, neem je best contact op met de verantwoordelijke
diensten binnen je gemeente om gepaste maatregelen voor te bereiden. Die zullen onder meer
afhangen van de grootte van het budget dat nog beschikbaar is.
De hoofdpunten van het decreet en korte toelichting bij de mogelijke implicaties, lees je
onderaan deze mail.
Noteer dat waarschijnlijk ook de wetgeving op de overheidsopdrachten per 1 juli aangepast
wordt. Onder meer de grensbedragen zouden verhoogd worden, wat het waarschijnlijk
eenvoudiger maakt om de nodige aanpassingen door te voeren.
We verontschuldigen ons voor het veelvuldig gebruik van de voorwaardelijke wijs in deze
mail. Het leek ons toch belangrijk u hierover te informeren.
Vriendelijke groet,
Bruno Vermeeren
coördinator VVBAD

*** Toelichting***
Het decreet van 23 december 2016 houdende invoering van een gereglementeerde
boekenprijs (hierna “het decreet GBP”) heeft tot doel boeken als cultureel product te
beschermen. De reglementering van de boekenprijs aan de eindconsument garandeert dat er
een divers boekenaanbod in stand kan worden gehouden. Tegelijkertijd verhoogt het de
toegankelijkheid van het boekenaanbod bij het publiek door de promotie van een groot aantal
verkooppunten.
Overeenkomstig het door de Vlaamse Regering op 31 maart 2017 principieel goedgekeurde
voorontwerp van besluit zou het decreet GBP in werking treden op 1 juli 2017.
Het decreet is van toepassing op de boeken die na de inwerkingtreding worden uitgeven of
voor een eerste keer worden geïmporteerd (art. 27 van het decreet). De gereglementeerde
boekenprijs geldt voor een termijn van zes opeenvolgende maanden en gaat in op de dag
waarop het boek voor het eerst voor verkoop aan de eindconsument beschikbaar is (art. 4, § 3
van het decreet GBP).
De verkoper van een boek kan overeenkomstig artikel 9 van het decreet GBP een korting op
de gereglementeerde boekenprijs toepassen van ten hoogste 20% bij aanbod of verkoop voor
openbare bibliotheken, bibliotheken van onderzoeksinstellingen, gevangenisbibliotheken of
erkende speciale bibliotheken, telkens in het kader van de uitoefening van hun
bibliotheekfunctie.
Een verkoper begaat geen overtreding van het decreet als hij bij de verkoop van een boek
gratis bepaalde diensten verleent die eigen zijn aan de boekhandelssector (art. 4, § 5 van het
decreet GBP). Volgens het principieel goedgekeurde voorontwerp van besluit wordt onder die
gratis diensten verstaan leveringen of afhaling in de winkel, inlichtingen en professioneel
advies. Voor bibliotheken gaat het bovendien over zichtzendingen, leveringen van grotere
volumes, bibliografische inlichtingen, beheer afvalverpakkingen van de geleverde boeken, een
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infolijn via een specifiek telefoonnummer, de samenstelling van een literatuur/leeslijst en de
terugname van boeken die tijdens het transport werden beschadigd.
Het voorgaande betekent dat bibliotheken zullen dienen na te gaan of hun op 1 juli 2017
lopende overheidsopdrachten voor de aankoop van boeken in overeenstemming zijn met het
decreet GBP. Dit zal geval per geval moeten worden onderzocht door de bibliotheken samen
met hun aankoopdienst en/of juridische dienst.
Indien de bibliotheken bij deze overheidsopdrachten een korting krijgen van ten hoogste 20 %
en de verstrekte gratis diensten binnen het toegelaten toepassingsgebied blijven, is er
uiteraard geen probleem en kan de overheidsopdracht verder worden uitgevoerd. Het zou ook
kunnen dat de bibliotheek in het bestek heeft geanticipeerd op de invoering van de
gereglementeerde boekenprijs door te voorzien dat de toegestane korting vanaf de invoering
van de gereglementeerde boekenprijs zal worden gereduceerd tot de maximum toegelaten
korting.
Indien de lopende overheidsopdrachten voor de aankoop van boeken niet in overeenstemming
zijn met het decreet, zal volgens de rechtspraak van het Hof van Justitie (het arrest
Pressetext) een nieuwe plaatsing dienen te gebeuren indien de wijzingen kenmerken vertonen
die wezenlijk zijn. Hiervan is onder meer sprake indien de overheid voorwaarden invoert die,
indien zij in de oorspronkelijke aanbestedingsprocedure waren genoemd, zouden hebben
geleid tot toelating van andere inschrijvers dan die welke oorspronkelijk werden toegelaten of
tot de keuze voor een andere offerte dan die waarvoor oorspronkelijk was gekozen. Een
reductie van de geoffreerde korting zal dus allicht vaak als een wezenlijke wijziging worden
aanzien, met als gevolg dat een nieuwe plaatsing nodig is.
Tot een bedrag van 85.000 euro (excl. BTW) kan volgens de huidige regelgeving
overheidsopdrachten een nieuwe opdracht vrij snel worden gegund via een
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. Boven dit bedrag zal de opdracht moeten
worden gepubliceerd.
Bij een raamovereenkomst zonder exclusiviteitsrecht en zonder de verplichting om een vaste
minimale hoeveelheid af te nemen is er geen verplichting voor de bibliotheken om af te nemen
en kan de “beëindiging” van de lopende opdracht bestaan in het niet meer plaatsen van
bestellingen binnen deze raamovereenkomst. In de andere gevallen zal de lopende opdracht
met wederzijds akkoord of eenzijdig moeten worden beëindigd.

6. Gemeenteschool Berlaar.
Gert: Een leraar van Berlaar Heikant heeft ons een lijst bezorgd met boeken en strips die zijn
leerlingen hadden gewild; we hebben deze dan bijeengezocht (ca 150 boeken en strips).
We hebben ook vergaderd met Ann (directrice) en schepenen schepen Van Hoof en Jan
Hendrickx. We hebben dan boekenpakketten (per klas, zowel kleuters als lager)
samengesteld en de directrice is die komen afhalen. (188 centrum en 289 Heikant = 477
boeken).
Ingeborg: Wij hebben ook sterk aangedrongen dat elke klas toch minstens één keer per jaar
de bibliotheek zou bezoeken.
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7. Allerlei.
-

Beste Bibliotheek van Vlaanderen en Brussel: Chris Somers heeft een tekst doorgestuurd
(mede opgemaakt door Dirk Aras). Van de organisatoren hebben we nog niets gehoord.
De uitbreiding van de bibliotheek: Architect Koen Vercammen heeft een ontwerpschets
gemaakt. Hij zal ons een schatting van de eventuele kostprijs bezorgen.

De vergadering wordt gesloten om 21.28 uur.
Gedaan in zitting op bovenvermelde datum.
Bibliothecaris- secretaris,

De Voorzitter,

Gert Maris

Jozef Hermans

De volgende vergadering vindt plaats op donderdag 21 september 2017 om 20.00 uur in de
vergaderzaal van de bibliotheek.
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