Verslag van de vergadering van het Beheersorgaan op 24/11/2015

Aanwezig: Geert Coene, Urbain Deblander, Glenn Deherder, Sandra Dero, Marie-Louise
Devriese, Hilde Segaert, Sonja Van Den Bossche, Vanessa Van Hende, Nelly Wyns.
Verontschuldigd: Clothilde Deblander, Annelies Desmet, Sylvia Goossens, Annie
Meulenijser, Tineke Moonens, Bart Pennewaert, Robert Van Imp, Paul Van Laethem, Arlette
Vierendeels.
AGENDA

1. Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering
1 opmerking m.b.t. het verslag van de vergadering van 22/09/2015:
Puntje 6. Diverse: 1 eerste zin veranderen in :
“Er werd een opmerking gegeven door een bibliotheekraadslid betreffende uitspraken in het
laatste infoboekje van Open VLD over de werking van de bibliotheek”.
2. Stand van zaken
Bibliotheekweek van vrijdag 9 tot zaterdag 17 oktober. Jaarlijkse verkoop van oude boeken:
133,90 euro. Tijdens de bibweek werden er 112 dvd’s voor volwassenen gratis uitgeleend
(CBS 03/06/2015).
Tijdens de Halloween namiddag (woensdag 28 oktober in het Dominicanessenklooster) in
samenwerking met de Dienst Vrije Tijd hebben 22 kinderen genoten van een
voorleesmoment. De kinderen konden daarna knutselen en pompoensoep maken.
De tentoonstelling (samengesteld door de Erfgoedcel) over Wereldoorlog I was in de bib van
10 tot 21 november 2015. Dit gebeurde in samenwerking met de cultuurraad.
Gezondheidsweekend op 21 en 22 november in het Dominicanessenklooster: infostand van
de bibliotheek rond gezondheid met o.a. info over bib aan huis, grootletterboeken, ….
Lezing van Dirk Vanderlinden op donderdag 26 november om 20u00.
Samenwerking met Klasse: tegen 16 december krijgt de bib een pakket met enveloppen met
de lerarenkaart 2016 alfabetisch gerangschikt op naam. Vanaf zaterdag 19 december
kunnen de leraren hun kaart afhalen in de bib (CBS 19/08/2015).
2 regionale projecten (met subsidies van de provincie):
- Een gezamenlijke activiteit tijdens de jeugdboekenweek: een tabletzoektocht voor
gezinnen met kinderen tot 14 jaar. Hoofdprijs: een tablet en elke deelnemer krijgt een
gadget.
- E-readerproject : aankoop van een regiocollectie door subsidie van de Provincie. Elke
bibliotheek zal enkele e-readers (80 euro/stuk) moeten aankopen. De bedoeling is de
e-readers (met een aantal titels van de regiocollectie) uit te lenen aan de lezers van
de bibliotheek.
De bibliotheek zou graag deelnemen aan die 2 projecten. Het beheersorgaan gaat hiermee
akkoord.

In de bibliotheek werken 2 personen via PWA-cheques : 1 persoon komt 4 uur per week
(max. 20u/maand) de boeken in de rekken controleren en herschikken (€1.341,60)
en 1 persoon helpt (45 u/maand) tijdens de uitleendienst (€3.483). We zouden graag deze
samenwerkingen verder zetten in 2016. Het beheersorgaan gaat hiermee akkoord.
Gedichtendag zal plaatsvinden op donderdag 28 januari 2016 om 19u in de bibliotheek. Het
thema: “Herinneringen”.

3. Boeteregeling bibliotheek
Het gebruikersreglement van de bibliotheek is een gezamenlijke reglement voor de meeste
bibliotheken van Vlaams-Brabant aangesloten op het PBS (Provinciaal Bibliotheek Systeem).
Het werd goedgekeurd door de gemeenteraad op 27/10/2010. Enkele aanpassingen aan de
tarieven werden goedgekeurd door de gemeenteraad op 29/01/2014. Dit reglement is in
gebruik van 01/01/2011.
Dit gebruikersreglement bepaalt o.a. :
- Elke bibliotheekgebruiker kan maximaal 15 materialen uitlenen voor een
uitleentermijn van 4 weken.
- Er worden maximaal 3 gewone aanmaningen gestuurd (week 1, 2, 3 na het begin van
de boete). Daarna volgt een aanmaning die aangetekend wordt verstuurd (week 4).
Het aanrekenen van de vergoeding (€0,10) start op de dag na het verstrijken van de
uitleentermijn en wordt per (openings)dag gerekend.
Voorbeeld: de bib is 4 dagen open in 1 week. Na 1 week is de boete per materiaal
€0,40. Iemand die 15 materialen uitgeleend heeft zal na 1 dag te laat €1,50 moeten
betalen. Komt hij/zijn na 1 week naar de bib: €1,50 x 4 (openingsdagen) = €6,00 per
week. De boete blijft lopen zolang de materialen niet teruggebracht zijn of betaald
zijn.
In Herne wordt een lener die €10,00 boete heeft automatisch geblokkeerd. Hij kan dus niets
meer uitlenen zolang de boete niet betaald is. De lener wordt ook automatisch geblokkeerd
in de andere bibliotheken van Vlaams-Brabant aangesloten op het PBS. De collega’s van die
bibliotheken vragen dan om eerst de boete in orde te brengen in de bib van Herne voordat
ze materialen kunnen uitlenen in een andere bibliotheek.
Van begin oktober 2015 wordt er bij brief 3 en 4 een bijlage bijgevoegd met volgende
bedragen: boete, portkosten, winkelprijs van het uitgeleende materiaal en verwerkingskosten
(op aanvraag van financiële beheerder van de gemeente). Hierop reageren de meeste
leners.
Nadien volgt nog een seintje van de bib. Komt hierop nog geen reactie wordt het dossier
doorgegeven aan de financiële beheerder.
Momenteel zijn er 6 probleemgevallen:
3 van 2013 waarvan 1 naar het buitenland vertrokken is.
3 van 2014 waarvan 2 OCMW klanten (1 afbetaling per maand en 1 oninbaarverklaring)
Deze problematiek wordt regelmatig besproken op vergaderingen van de bibliothecarissen
(in de regio en via PBS). Wat andere bibliotheken doen in zulke gevallen varieert van
gemeente tot gemeente.
Sommige laten de boete gewoon doorlopen.
Andere laten de boete stoppen na x aantal maanden door de boeken als verloren aan te
duiden (de boete stopt maar blijft in de computer staan alsook de berekening van de prijs
van de “verloren materialen”). Sommige laten dan door de financiële beheerder een factuur
opmaken voor dat bedrag.

Het schepencollege zou graag advies willen inwinnen i.v.m. de problematiek van de boetes:
- het laten doorlopen van de boetes zoals dit nu het geval is
of
- kiezen voor de formule van de “verloren boeken”
Advies van het beheersorgaan:
Als na 3 maanden na de aangetekende brief er nog geen respons is van de lener kan de bib
de uitleningen als verloren aanduiden en de financiële beheerder een factuur laten sturen
voor dit bedrag (boete + waarde van de boeken). Wordt de factuur niet voldaan: een
oproeping in verzoeking vragen bij de vrederechter (geen kosten voor de gemeente). Komt
de lener niet opdagen wordt er vastgesteld bij proces-verbaal dat er geen minnelijke
schikking is. Dan kan er een deurwaarder ingeschakeld worden.
Voor OCMW klanten: boete en boeken proberen te recupereren via OCMW.

4. Diverse
Suggestie: leesgroep voor volwassenen oprichten. Info wordt hierover verzameld tegen
volgende vergadering.
Volgende vergadering: dinsdag 16 februari 2016 om 20u00 stipt in de bibliotheek.
Gelieve de bibliothecaris te verwittigen indien verhinderd.

De secretaris,
Nelly Wyns

De voorzitter,
Glenn Deherder

