
Meerjarenplan – bijlage  

De bib op weg naar 2026 

De gemeente blijft inzetten op de bibliotheek als basisvoorziening. Dit  open huis met professionele werking is immers een onmisbare plek waar de lokale 

gemeenschap kennis vindt en cultuur kan beleven. 

Iedereen is welkom in de bib maar in de komende beleidsperiode wordt extra aandacht besteed aan bepaalde doelgroepen. In de eerste plaats aan mensen 

in armoede. De grote laagdrempeligheid van de bib zorgt ervoor dat zij op een niet-stigmatiserende manier kunnen genieten van alles waar de bib voor 

zorgt: ontspanning, cultuurbeleving; kennisverbreding, mediawijsheid en ontmoeting. Daarom blijft het gratis lidmaatschap behouden en wordt er verder 

geïnvesteerd in het uitbouwen van een zorgvuldig samengestelde collectie gedrukte, audiovisuele én digitale materialen die gratis kan geleend worden. Het 

hele jaar door worden bovendien gratis activiteiten georganiseerd waar ook zij van harte welkom zijn. In het feestjaar 2023 wordt extra budget voorzien. In 

samenwerking met het OCMW en Welzijnsschakel Brakel wordt ingezet op het bekendmaken van het aanbod en op bijkomende initiatieven.                      

Naar aanleiding van alarmerende resultaten van studies over de dalende lees- en taalvaardigheid zal de bib de komende jaren in de tweede plaats ook 

kinderen en jongeren als bijzondere doelgroep beschouwen. In samenwerking met Kind en Gezin, met onthaalmoeders en kinderdagverblijven en uiteraard 

met de scholen wordt aan leesbevordering gedaan voor baby tot adolescent. Daarbij wordt gebruik gemaakt van nieuwe digitale tools als Bieblo en Bibster 

en worden tal van activiteiten, klasintroducties en bezoeken aan scholen georganiseerd. Ook het bevorderen van mediawijsheid blijft een belangrijke 

uitdaging. Dit alles vraagt uiteraard ook om het behoud van de huidige personeelsformatie. 

In de komende jaren blijft de bib haar rol als warm ‘house of trust’ waarmaken. Het persoonlijk en hartelijk contact met de gebruikers blijft daarbij een 

belangrijke troef. Technologische vernieuwingen vergroten dan weer het comfort en de dienstverlening. Daarom wordt gebruik gemaakt van de RFID-

technologie. Het uitlenen van audiovisuele materialen zal daardoor veel vlotter en veiliger verlopen. Door RFID-labels met beveiliging te voorzien op de 

volledige collectie kan bovendien een zelfuitleenbalie als keuzemogelijkheid worden aangeboden. De bib stapt in 2022 in het Eengemaakt 

Bibliotheeksysteem om nieuwe ontwikkelingen en grotere samenwerkingen toe te laten. Er wordt ook maximaal deelgenomen aan nieuwe projecten van 

Cultuurconnect, zoals Leestipper en het E-boekenproject. De leeszaal krijgt een hedendaagse jas; ze wordt heringericht met individuele studieplekken, 

faciliteiten voor de digitale collectie en gezellige leeshoeken. Ook de andere publieksdelen van de bib krijgen een modernere look door opfrissing en 

verfraaiing. Het vernieuwen van de (stilaan versleten) vloerbedekking draagt daar toe bij. Ook het leesterrasje buiten krijgt een facelift. Omdat fysieke 

uitbreiding van de bib geen optie is, wordt de opslagcapaciteit van het magazijn verhoogd door het plaatsen van rekken op wielen. 

In het kader van duurzaamheid wordt de bib ook ingezet als verwekker van energie door het plaatsen van zonnepanelen op het schuine dak boven de avm-

afdeling.  



Onderstaande tabel biedt een overzicht van de uitgaven voor gelijkblijvende beleid (de uitgaven voor het RFID-project zijn opgenomen in het meerjarenplan zelf onder 

‘Slimme gemeente’). Wat in bovenstaande visietekst aan bod kwam, staat hier in het grijs, in geel fluo zijn de uitzonderlijke verhogingen gemarkeerd. 

UITGAVEN  2020 2021 2022 2023 2024 2025 

AR        

6103010 Prestaties derden gebouwen 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 

6110000 Elektriciteit 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 

6111000 Gas 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 

6120030 Verzekering brand 850 850 850 850 850 850 

6140000 Kantoorbenodigdheden 800 800 800 800 800 800 

6140010 Prestaties derden 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 

6140020 Frankeringskosten       

6140030 Telefoonkosten 200 200 200 200 200 200 

6140040 Huur en onderhoudskosten 
bureaumateriaal  

2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 

6140050 Beheers- en werkingskosten 
informatica 1 

10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 

6140050 Beheers- en werkingskosten 
informatica - 
Cultuurconnectprojecten 

8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 

6140050 Beheers- en werkingskosten 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.0000 

                                                           
1 mag ook samengezet worden, dan wordt het 20.000 euro voor informatica, maar de ‘grijze’ rijen zijn apart gezet om duidelijk te maken vanwaar die verhoging 
dan komt 



informatica – internet 
publiek 

6140050 Beheers- en werkingskosten 

informatica – labels RFID 

1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 

6140080 Receptiekosten (met inbegrip 
aanbieden drank publiek) 

2.000 2.000 2.000 2.500 

(feestjaar) 

2.000 2.000 

6140090 Kosten beroepsopleiding 500 500 500 500 500 500 

6140120 Andere administratiekosten 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 

6140300 Benodigdheden gebouwen 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 

6140530 Honoraria en auteursrechten 8.000 8.000 8.000 12.000 

(feestjaar) 

8.000 8.000 

6150500 Reis- en verblijfskosten 300 300 300 300 300 300 

6160000 Technische benodigdheden. 
Verzorging collectie 

4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 

6160000 Technische benodigdheden 

Gedrukte materialen 

37.000 37.000 37.000 37.000 37.000 37.000 

6160000 Technische benodigdheden 

Audiovisuele materialen 

18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 

6160000 Technische benodigdheden 

Digitale materialen 

8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 

6160080 Andere technische kosten 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 



6160500 Water 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 

2300000 Investeringen. Ander 
materiaal 

500 500 500 500 500 500 

2400000 Investeringen. Meubilair 13.000 

(waaronder 10.000 
voor eigentijdse 

leeszaal) 

17.000 

(waaronder 
3.000 voor 
leesterras 

en 11.000 
voor 

wielrekken in 
magazijn) 

18.000 

(waaronder 
15.000 voor 

herinrichting bib 
voor modernere 

look) 

3.000 48.000 

(waaronder 45.000 
voor vernieuwing 

vloerbedekking) 

3.000 

2420000 Investeringen. 
Informaticamateriaal 

3.000 

(waaronder 1.000 
voor extra tablets) 

2.000 2.000 2.000 3.000 

(waaronder nieuwe 
multiseat) 

2.000 

2430000 Investeringen. 
Kantooruitrusting 

1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 

???? Zonnepanelen???       

        

7000020 inkomsten bib 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 

 

 


