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Toelichting bij de budgetten gehanteerd in de meerjarenplanning en bij de
omschrijving van de bibliotheekacties.
De bibliotheek kent een uitgebreide werking en speelt voortdurend in op
occasionele, actuele of uitgewerkte thema’s voor de sector en rapporteert
de bibliotheekacties en cijfers in het BIOS-systeem dat voor iedereen
raadpleegbaar is. (http://www.bibliotheekstatistieken.be/ )
Voor het accentueren van voor de Vlaamse gemeenschap belangrijke
doelstellingen in de bedrijfsvoering wordt bovendien ook nog een toelage
voorzien van 6.5 euro per inwoner jaarlijks. De recente aanbevelingen van
hogerhand kregen vroeger al de nodige aandacht in het gevoerde
bibliotheekbeleid. Er verandert op vlak van beleid nagenoeg niets. De
enige verandering zit hem in de concrete verwijzing naar de betrokken
beleidsdoelstellingen. Deze 4 specifieke en bijgevolg ook prioritaire
beleidsdoelstellingen voor bibliotheken in het decreet Locaal cultuurbeleid
worden in één alinea opgesomd en door ons voor de duidelijkheid
overgenomen in de meerjarenplanning.
Elke doelstelling krijgt van ons de code lcbvbp02 wat betekent “locaal
cultuur beleid Vlaamse beleidsprioriteit 02 bibliotheken”. (een deelcijfer
van 1 tot 4 werd door ons toegevoegd om specifiek genoeg te verwijzen
naar de deelprioriteit, een actie kan verwijzen naar meer dan één Vlaamse
doelstelling of prioriteit)
De gemeentelijke beleidsdomeinen of doelstellingen worden ook vermeld
(Gemeentelijke Strategische doelstelling GSD 1, 2 enz.)

De Vlaamse beleidsprioriteiten (LCBVBP02) voor
bibliotheken zijn letterlijk :
De gemeente richt een laagdrempelige bibliotheek in,
aangepast aan de hedendaagse noden.
Deze beleidsprioriteit wordt als volgt gespecificeerd: de
gemeente beschikt over een openbare bibliotheek die:
(lcbvbp02/1) de cultuureducatie en de leesmotivatie
stimuleert;
(lcbvbp02/2) inzet op de bevordering van e-inclusie bij
moeilijk bereikbare doelgroepen en op de verhoging van
informatiegeletterdheid en mediawijsheid;
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(lcbvbp02/ 3)inzet op een aangepaste dienstverlening
voor personen met beperkte mobiliteit en voor moeilijk
bereikbare doelgroepen op cultureel,educatief en
sociaaleconomisch gebied;
(lcbvbp 02/4) inzet op samenwerking met
onderwijsinstellingen.

Verklaring en toelichting voor gehanteerde budgetten en
vermelde acties in de vrijetijdsdoelstellingen die op de
bibliotheek betrekking hebben. (herkenbaar aan de code
0703)

De bibliotheek is zo toegankelijk mogelijk en hanteert hiervoor ruime
openingsuren en een divers aanbod en dat alles zo laagdrempelig
mogelijk.
De uitvoering van acties binnen samenwerkingsverbanden met andere
gemeenten worden in 2014 nog aangehouden omdat deze voor de
opstelling van het meerjarenplan werden aangegaan. Of een
intergemeentelijk samenwerkingsverband wordt opgericht of aangegaan is
nog niet bepaald, dit is een vereiste voor het verder bekomen van de
provinciale projectsubsidies. De subsidies van de provincie worden
bovendien niet langer op het samen organiseren van activiteiten maar
vooral op samenwerking wat betreft interne werking en organisatie
geheroriënteerd en verlaagd van 75 naar 50%.
004.003.002.002:De bibliotheek voorziet in zo weinig mogelijk bijdragen
(lcbvbp02/2) door de gebruiker en hanteert geen uitleengelden voor
haar materialen, het lidmaatschap is gratis.
De gewone werking resulteert in totaaluitgaven van 113.000 euro per jaar
tegenover de totaalontvangsten 131.500 (waaronder 6.5 euro per inwoner
voor het beantwoorden aan de Vlaamse beleidsprioriteiten) en leveren een
batig saldo van 18.550 euro per jaar. (dit alles zonder personeelskosten
en kosten gebouwen) Zoals de laatste 10 jaar het geval was wordt
hetzelfde collectiebudget aangehouden.
Personeel: De bibliotheek voorziet in voldoende openingsuren en een
daarop afgestemde personeelsformatie, aangevuld voor de niet-kerntaken
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door de inzet van vrijwilligers en gebeurlijk door tijdelijke inzet van artikel
60 of andere vormen van sociale tewerkstelling. (Lcbvbp02/2 en 3.)
E-inclusie: het integreren van het e-verhaal (digitale tijdperk). De
bibliotheek wordt ingezet voor de bevordering van e-inclusie en voor de
verhoging van de informatiegeletterdheid en mediawijsheid.
004.001.004.001 De bibliotheek organiseert een laagdrempelig aanbod
om kennis te maken met nieuwe media in de bibliotheek die hiertoe
beschikt over een eigen leslokaal, met PWA-lesgevers.
De bibliotheek voorziet in de aanschaf en voorstelling van nieuwe media
en de bijhorende instructies en opleidingen, handleidingen.
De bibliotheek schakelt hiervoor lesgevers/ begeleiders in van het
Plaatselijk Werkgelegenheids- Agentschap PWA en budgetteert hun
bijdrage op 8.888 euro in PWA-cheques.
In de dagelijkse uitgaven is tevens een jaarlijks bedrag voorzien voor
kleine hard- en software aankopen (0703/61420010)(5000€) en
onderhoudscontracten (0703/61428000)(5000€)
Samenwerking op het vlak van informatica/ e-inclusie: De
bibliotheek neemt deel aan provinciale samenwerkingsinitiatieven binnen
het PBS (provinciaal bibliotheeksysteem) ivm informatica en aan de
provinciale bibliotheekcatalogus en de bibliotheekportalen. (lcbvbp02/2)
004.001.003.001 De leesmotivatie (lcbvbp02/1)wordt gestimuleerd
door de aanpassing van de collectie aan een Makkelijk lezen opstelling en
in principe gebeurt dit met/binnen de normale budgetten voor
collectievorming.
Collectievorming:Als basis voor haar werking schaft de bibliotheek
actuele collecties aan voor het publiek( lcbvbp02/2). Het collectiebudget
wordt gehandhaafd en gespreid over gedrukte materialen en digitale
bronnen of diensten.

Onderwijs GSD 3
De bibliotheek heeft voor Vlaamse gemeenschap een strategische rol
m.b.t. onderwijs en educatie (GSD 3) en voorziet een zelfde voortgezette
aanpak in haar dagelijkse werking en budgetten voor de beleidsperiode in
functie van Lcbvbp02/2 en 4.
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De bibliotheek heeft al jaren een aangepaste werking opgezet voor alle
scholen op het grondgebied.
004.001.006.001 De bibliotheek heeft voor alle scholen specifieke
collecties en hanteert maatwerkoplossingen of speciale openingsuren voor
klassen.
De helft van de collectieaanschaf (0703/61500010) en de activiteiten
(0703/6149000) door de bib georganiseerd worden opgezet in functie van
de jongeren in de lokale onderwijsinstellingen.
De bibliotheek doet rondleidingen, instructies enz. en leert kinderen uit
het Bijzonder lager en Secundair onderwijs om te gaan met boeken. Zij
zet met de leerlingen ook aangepaste werktrajecten in de bibliotheek op,
leerlingen uit het dagcentrum worden ingeschakeld bij onderhoud van de
collectie, leerlingen met autisme worden aan het werk gezet met
aangepaste opdrachten en begeleid door personeel en leerkrachten.
(Lcbvbp 02/1.2.3.4.)
De bibliotheek voorziet in klasrondleidingen, klasbezoeken, bezoeken aan
de klas, vertelsessies, leespakketten en boekenkoffers, auteursbezoeken
en workshops, speciale collecties (op leesniveau, thema), een makkelijk
lezen plein (afdeling), bezorgt collecties op elk onderwijsniveau, heeft een
vertellokaal en werkt aan leesbevordering. (lcbvbp02/1)
De bibliotheek steunt initiatieven rond gedichtenweek, poëzie en
schrijven, voordragen en lezen en werkt hiervoor ook samen met de
academie voor muziek en woord. (lcbvbp02/1)
De sensibilisering van burgers rond actuele (vrijetijds)thema’s gebeurt
m.b.t. cultuureducatie en leesmotivatie onder de vorm van begeleiding
van leeskringen en een aan de actualiteit aangepaste collectievorming.
Verder met educatieve stands en tentoonstellingen en de bib verschaft
informatie over alle mogelijke onderwerpen m.b.t. cultuur. (Lcbvbp02/1)

De strategische doelstelling GSD4 richt
zich op ontmoeting.
004.003.001.001:De bibliotheek neemt initiatief en biedt plaats voor
sociale contacten en het samenleven in Kasterlee.
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De bibliotheken profileren zich ook als bibcafés en verruimen daarmee de
doelgroep door een laagdrempelige ontmoetingsplaats te creëren met
gratis koffie, lectuur en zonder verplicht lidmaatschap.
Door haar beleid van gratis lidmaatschap en dito uitleen van eigen
materialen verlaagt ze de drempel en creëert ze meer ontmoetingskansen
en lokt ze meer bezoekers uit alle lagen van de bevolking.
004.004.004.001 De bibliotheek zet haar vrijwilligers- en
verenigingenbeleid verder en rekruteert vrijwilligers die ze volgens haar
bestaande visie op vrijwilligerswerk inzet in verschillende taken en
randactiviteiten. Zij levert hiervoor steun, accommodatie en
mogelijkheden voor het vrijwilligerswerk dat ze begeleidt.
004.004.005.001 Door tentoonstellingen worden ook niet georganiseerde
kunstenaars ondersteund.
004.004.005.002 In de gang van de bibliotheek kan iedereen
laagdrempelig tentoonstellen.

Degelijke infrastructuur als
strategische doelstelling GSD5.
De hoofdbibliotheek moet enkele aanpassingen ondergaan m.b.t.
toegankelijkheid, indeling en gebruik van de lokalen. De toegang wordt
gewijzigd, de burelen en werkruimtes heringedeeld. Een hellend vlak
wordt voorzien en een nieuwe ingang. Herindeling en optimalisatie van
ruimtes, functies, technieken, isolatie, verlichting en verwarming worden
in functie van de veranderende visie en taken van de bibliotheek herdacht.
Een inleverbus, meer open ruimte, meer boeken in muuropstelling en
meer zitruimte, eventueel zelfs een tuinterras moeten de bib de kans
geven om terug op adem te komen. In de ‘blijf’ ruimte moeten de
bezoekers zich meer thuis voelen, los van het uitleengebeuren.
005.001.003.003:De hoofdbibliotheek moet enkele aanpassingen
ondergaan rond toegankelijkheid, indeling en gebruik van de lokalen. De
toegang wordt gewijzigd, de burelen en werkruimtes heringedeeld. Een
hellend vlak wordt voorzien en een nieuwe ingang. Herindeling en
optimalisatie van ruimtes, functies, technieken, isolatie, verlichting en
verwarming worden in functie van de veranderende visie en taken van de
bibliotheek herdacht.
Zitmeubilair en wandmeubilair vergroten het huiselijk en ruimtelijk gevoel.

