ADVIES AAN DE GEMEENTERAAD
“De opmaak van het strategisch gemeentelijk meerjarenplan volgt een vooraf bepaald
stappenplan. Niet enkel vanuit de decretale verplichting om inspraak te organiseren, maar
vooral vanuit de overtuiging dat goeie participatie tot betere plannen leidt, moet participatie
een onderdeel zijn van dat stappenplan.”
Dit standpunt van het steunpunt voor lokaal cultuurbeleid Locus indachtig, zette de
bibliotheek van Kalmthout het traject “Memorandum bibliotheek 2018” op, waaraan het
beheersorgaan – zowel in oude als in nieuwe samenstelling - en de medewerkers van de
bibliotheek actief participeerden (14/1/2013, 4/6/2013, 24/6/2013, 10/9/2013). Dit traject werd
extern begeleid. Gesteund op een evaluatie van het beleidsplan 2008 – 2013 werden
strategische doelen geformuleerd die de bibliotheek wil bereiken tegen 2018, zijnde het einde
van de nieuwe legislatuur. De lessen die we trokken uit het verleden, pasten we toe op de
toekomst: als we onze doelen willen bereiken, welke sterktes moeten we dan uitspelen, welke
zwaktes moeten we verbeteren, welke kansen moeten we volop benutten en welke
bedreigingen moeten we het hoofd bieden? De gekozen doelen én strategieën die de
bibliotheek van Kalmthout wilde inzetten om deze doelen te bereiken, werden gefinaliseerd
en dienden vervolgens als basis voor de meerjarenplanning van de gemeente.
Hierbij hielden we rekening met de Vlaamse beleidsprioriteiten en de inspiratienota “De
openbare bibliotheek van morgen” waarbij de gemeente een laagdrempelige bibliotheek
inricht, aangepast aan de hedendaagse noden. Deze beleidsprioriteit wordt als volgt
gespecificeerd:
De gemeente beschikt over een openbare bibliotheek die:
•
•
•

•

de cultuureducatie en de leesmotivatie stimuleert;
inzet op de bevordering van e-inclusie bij moeilijk bereikbare doelgroepen en op
de verhoging van informatiegeletterdheid en mediawijsheid;
inzet op een aangepaste dienstverlening voor personen met beperkte mobiliteit en
voor moeilijk bereikbare doelgroepen op cultureel, educatief en sociaaleconomisch
gebied;
inzet op samenwerking met onderwijsinstellingen.

Het beheersorgaan is verheugd te zien dat de gemeente deze Vlaamse accenten in de
beleidsprioriteit voor de bibliotheek als acties voor de bibliotheek van Kalmthout heeft
opgenomen in haar meerjarenplanning.
Tijdens de bijeenkomst van 10/9/2013 werd kennis gemaakt met de manier van werken van
de beleids- en beheerscyclus en de voorlopige doelstellingencascade van de gemeente
Kalmthout, en specifiek met de actieplannen en acties met betrekking tot de bibliotheek. De

leden van het beheersorgaan en de personeelsleden van de bibliotheek brachten voorstellen
in met betrekking tot acties en wisselden hierover van mening.
Tijdens een bijeenkomst van het beheersorgaan van 10/12/2013 werd het meerjarenplan van
de bibliotheek voor de periode 2014 – 2019 voorgesteld door schepen van cultuur Lukas
Jacobs en aansluitend besproken. De leden hadden de cijfers vooraf ter beschikking
gekregen.
De gemeente blijft investeren in bib Kalmthout (inleverbus, meubilair, verduistering, isolatie
achterwand) en jeugdbib Nieuwmoer (verhuis naar nieuwe locatie en inrichting).
Projecten die nu niet weerhouden zijn - zoals een leesterras of een invulling met een
gezellige leeshoek – zijn niet verloren, maar kunnen in een later stadium terug opgenomen
worden, nadat het beheersorgaan hierover een visie heeft ontwikkeld.
De aanwezigen konden zich vinden in het voorliggende voorstel van meerjarenplan 2014 –
2019 voor de bibliotheek en brengen unaniem een gunstig advies uit.
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