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1.  Vraag om uitleg (R.v.O., art. 59) 

 

- Vraag om uitleg van de heer Paul Delva aan de heer Pascal Smet, collegelid 

bevoegd voor Cultuur, Jeugd, Sport en Stedelijk beleid, over de bibliotheek van 

de toekomst 
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Voorzitter: de heer Stefan Cornelis 

 

1. Vraag om uitleg (R.v.O., art. 59)  

 

Vraag om uitleg van de heer Paul Delva aan de heer Pascal Smet, collegelid bevoegd voor 

Cultuur, Jeugd, Sport en Stedelijk beleid, over de bibliotheek van de toekomst 

 

De heer Paul Delva (CD&V): De bibliotheek van de toekomst is een dossier dat ons al de hele 

legislatuur bezighoudt. De Raad is hier ook actief bij betrokken. Dit is ook een goede manier 

van werken. 

 

Medio 2017 richtte collegelid Pascal Smet een denktank in. Deze denktank zou zich buigen 

over een toekomstverhaal voor de Brusselse bibliotheken. Deze ambitie werd reeds aan het 

begin van deze legislatuur geuit. Hoe willen we dat onze bibliotheken eruit zien, wetende welke 

rol ze maatschappelijk spelen. Niet alleen voor de Nederlandstaligen, maar ook voor 

anderstaligen die geïnteresseerd zijn in boeken. 

 

Welke klemtonen moeten de bibliotheken leggen? Welke functies heeft een bibliotheek voor 

ons in de toekomst? Allemaal belangrijke vragen, zeker als we zien dat de cijfers van de 

ontleningen jaar na jaar toenemen. We zien ook dat bibliotheken een andere rol op zich nemen 

dan 10, 15 jaar geleden. 

 

Eind 2017 kwam in de Raad de Commissie voor Cultuur, Jeugd en Sport bijeen om een 

voorlopige visietekst te bespreken, onder andere met de coördinator van het Streekgericht 

Bibliotheekbeleid (nu OBib) en de directeur van de Algemene directie Cultuur, Jeugd en Sport. 

Tijdens deze vergaderingen werden een hele reeks opmerkingen gegeven.  Begin dit jaar hadden 

we dan nog een hoorzitting met verschillende Brusselse bibliothecarissen en gingen we op 

werkbezoek in De Krook in Gent en een lokale bibliotheek in Ledeberg. Op die manier konden 

we bijkomende inzichten over de werking van de bibliotheek anno 2018 verwerven.  

 

De directeur van de Algemene directie Cultuur koesterde de ambitie om, met inbreng van de 

commissie, de hoorzitting en het plaatsbezoek, te kunnen komen tot een definitieve tekst in 

2018. Deze tekst moet dan de krijtlijnen uitzetten voor een toekomstbeleid. U gaf eerder al aan 

dat u vindt dat dergelijke teksten, die een visie op langere termijn betreffen, ook verder nog in 

de Raad moeten besproken worden en daar zijn wij als raadsleden het mee eens. Het was een 

fijne manier om verder te gaan in dit project. 

 

Ik veronderstel dat het toch de doelstelling is of was, om te kunnen landen met dit hele project 

tijdens deze legislatuur. Wij als raadsleden hebben kansen gekregen en we hebben die ook 

gegrepen. Het was een vruchtbare samenwerking. Maar we zullen sowieso nu moeten landen 

want bij een volgende legislatuur zijn misschien alle parameters anders en is het niet zeker dat 

we kunnen verder werken op het verrichtte werk. 

 

Hoe wil u verdergaan met dit belangrijke dossier? Belangrijk, omdat het een van de manieren 

is waarmee we contact kunnen krijgen met de ouders van al die anderstalige kinderen in de 

Nederlandstalige scholen. Ik denk dat dit een interessante toegangspoort is om met die ouders 

in contact te kunnen komen en met de kinderen zelf ook. 
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Waar staat u nu en welke timing ziet u? Welke stappen heeft u verder gezet sinds de hoorzitting 

in de Raad en het plaatsbezoek? Deelt u de ambitie om deze legislatuur nog te landen met dit 

project zodat in de volgende legislatuur de uitrol kan plaatsvinden van het hele project? 

 

In de beleidsverklaring wordt – in tegenstelling tot alle voorbije jaren van deze legislatuur – 

niet gesproken over de bibliotheek. Is dit bewust of niet? Dit was de trigger om deze vraag 

vandaag te stellen. 

 

Op welke manier zullen de inzichten uit de hoorzitting en het plaatsbezoek meegenomen 

worden in deze visie op lange termijn voor onze bibliotheken? 

 

In uw wens om tot een visie te komen voor de bibliotheek van de toekomst zei u dat de 

behoeften en de wensen van de Brusselaar, met oog voor kwetsbare groepen, centraal moesten 

staan. Op welke manier wil u dit nog binnen deze legislatuur realiseren? Hoe zullen ook de 

lezers en gebruikers van bibliotheken hierbij betrokken kunnen worden? Is dit reeds gebeurd? 

 

Is de denktank waarover sprake, ook nog verder actief gebleven? Wat doet zij? 

 

Mevrouw Annemie Maes (Groen): Weer een uitstekende vraag om uitleg van collega Delva. 

 

Ik vind het jammer dat de voorzitter van deze commissie, de heer Jef Van Damme, niet 

aanwezig is omdat we het voornemen hadden om, meerderheid en oppositie samen, een 

gedragen tekst over het bibliotheekbeleid te maken. 

 

Ik was hier ook zeer constructief in. Ik denk dat hetgene we al hebben gedaan reeds zeer 

waardevol is.  Ik ben grote fan van een bibliotheek. Een bibliotheek is zo belangrijk. We kunnen 

niet overschatten wat het belang van een bibliotheek is.  Kinderen moeten van kleins af aan in 

contact worden gebracht met boeken. De essentie is dat bibliotheken zo cruciaal zijn voor de 

rest van je leven. De bibliotheek is een plaats waar je makkelijk aan kennis geraakt in een 

maatschappij waar er zodanig veel kennis is.  

 

De Brusselse bibliotheken zijn de hedendaagse versie, ze zijn ook ontmoetingsplaatsen. 

 

Ik kijk er naar uit om ook hier in Brussel een hedendaagse versie van het bibliotheekbeleid te 

hebben in het kader van het Algemeen Streekgericht Bibliotheekbeleid dat werd uitgestippeld 

voor Vlaanderen en Brussel. 

 

Mijn vraag is vooral voor de commissie en niet voor het collegelid bestemd: wat nu? Gaan we 

nog kunnen landen met een gemeenschappelijke tekst? Ik had verwacht hier een positieve steen 

toe bij te dragen. 

 

Ik kijk uiteraard ook uit naar het antwoord van het collegelid. 

 

Collegelid Pascal Smet: Binnen het netwerk van Brusselse bibliotheken werd inderdaad in 

2014 een denktank opgestart met als focus ‘de maatschappelijke relevantie van de 

bibliotheken’. Deze tekst werd uitvoerig besproken door alle bibliothecarissen van de 20 

Brusselse bibliotheken en  aangevuld met inzichten van de lokale besturen, een hoorzitting in 

de Commissie voor Cultuur, Jeugd en Sport van de VGC en een aantal externe deskundigen.. 

Er is wel nog geen resolutie. Laat het wel duidelijk zijn dat ik absolute voorstander ben van een 

resolutie. 
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Na het traject rond de visietekst is beslist om de ‘bibliotheek van de toekomst’ thematisch en 

concreet uit te rollen. Een aantal voorbeelden: de VGC organiseerde een vorming voor de 

bibliotheekteams waarbij een externe partner inzicht en goodpractices gaf in verband met 

vraaggerichte werking en het gebruik van bronnen tijdens het inlichtingenwerk aan de balie. 

 

Na overleg met de Brusselse schepenen bevoegd voor bibliotheken, werd beslist om een 

opdrachtencentrale en een modelreglement voor de Brusselse bibliotheken uit te werken.  Begin 

2019 volgt hierin een beslissing.   

 

De voornaamste acties in de uitrol van ‘de bibliotheek van de toekomst’ vind je ook terug in 

het actieplan bij de begroting van het dienstjaar 2019 zoals: 

 

- non-fictie jeugd als deelcollectie voor alle Brusselse bibliotheken – zo moeten niet alle lokale 

bibliotheken jeugdexpertise in huis hebben maar kan dit worden gedeeld; 

- de onthaalbalies van de bibliotheken versterken door blijvend in te zetten op 

vormingstrajecten voor baliemedewerkers; 

- Brusselse bibliotheken leesbevorderingsinstrumenten aanreiken zoals de Leeslijn, 

Boekenbende aan Huis, Brussels Reads Aloud, Voorleesweek en leestrajecten zoals de 

Jeugdboekenmaand, Boekstart, …; 

- opstart nieuw intranet voor bibliotheekmedewerkers om kennis en informatie te delen;  

- voorbereiding instap van de Brusselse bibliotheken in het Eengemaakt Bibliotheek Systeem 

(EBS),… 

 

Ook zal ik alle nieuwe schepenen bevoegd voor bibliotheken op de hoogte brengen van deze 

visietekst en haar concrete uitrol. Het is belangrijk hen te informeren over de rol van de VGC 

op het vlak van bibliotheken, het denkproces dat de bibliotheken de laatste jaren hebben 

doorlopen en de vele projecten die in de steigers staan. De resolutie van de commissie kan hier 

ook een belangrijke rol in spelen. 

 

Uit het plaatsbezoek aan De Krook in Gent onthouden we dat men wil tegemoet komen aan de 

verwachting van de burger om de bibliotheekactiviteiten nog actiever te presenteren via 

uitnodigende stand- en presentatiemeubelen. Dit is reeds goed in Muntpunt. 

 

Dit aandachtspunt is zeker ook van toepassing op de Brusselse bibliotheken, die weliswaar 

autonome gemeentelijke bibliotheken zijn, en het kan worden meegenomen tijdens het in kaart 

brengen van de toegankelijkheid en drempels voor de Brusselse bibliotheekgebruikers. 

 

In de eerste helft van 2019 loopt een ondersteuningstraject vanuit de VGC voor de 

gemeentelijke cultuurbeleidscoördinatoren, de gemeenschapscentra, de bibliotheken en de 

schepenen, in voorbereiding van het toekomstig lokaal cultuurbeleid. In dit traject is er 

specifieke aandacht voor het bevragen en rekening houden met de gebruikers en nog-niet-

gebruikers van de bibliotheek. 

 

Daarnaast lopen er nu reeds een aantal processen om specifieke kwetsbare groepen mee te 

nemen. Zo wordt er reeds met klankbordgroepen gewerkt bij het samenstellen van anderstalige 

collecties. In deze klankbordgroepen worden mensen uit specifieke taalgroepen (Arabisch, 

Bulgaars, Spaans, Russisch, Roemeens) samengebracht om met hen die collectie uit te bouwen.  
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De bibliotheken zijn het best geplaatst om te bekijken hoe ze de wensen en de noden in kaart 

brengen van het publiek dat ze nu al bereiken. Tijdens het traject voor de opmaak van de 

gemeentelijke cultuurbeleidsplannen is er een studie- en werkdag over superdiversiteit, 

kruispunt-denken en participatie gepland. Onder meer het Agentschap voor Inburgering en 

Integratie werkt mee aan het programma en speelt hierin een actieve rol. Tijdens dit traject 

brengen we beroepskrachten uit o.a. bibliotheken en schepenen in contact met doelgroepen die 

vandaag niet het klassieke publiek uitmaken van de Nederlandstalige bibliotheken.  

  

De Denktank is zeker nog steeds actief en werkt momenteel verder op basis van thema's. Op 

deze manier willen de bibliotheken tot een verdere uitdieping en concretisering komen en zo 

reële stappen zetten. Eind 2018 heeft de Denktank de tekst "Brusselse bibliotheken: eenheid in 

verscheidenheid" uitgebracht. Het is een bevraging over de visie op het bibliotheek-

lidmaatschap, de uitleenvoorwaarden en het bibliotheekreglement. De bevraging werd eind 

november voorgelegd aan het overleg van bibliothecarissen en elke bibliothecaris nam deze 

bevraging vervolgens mee naar haar of zijn team. De resultaten worden begin 2019 verzameld 

en verder verwerkt. 

 

Nadien is het belangrijk dat er opnieuw een overlegmoment komt met de schepenen bevoegd 

voor de Nederlandstalige bibliotheken en met de commissie.  Zo kan de tekst verder worden 

uitgewerkt en kan men komen tot een transparanter bibliotheekreglement voor iedereen. 

 

Er is al een visietekst en er zijn nu nieuwe schepenen. Het is belangrijk dat de oefening nu wordt 

verdergezet. Een eventuele resolutie van de Raad zou een mooie afronding zijn. 

 

De heer Stefan Cornelis (Open Vld): Er moeten ook nieuwe bibliotheekraden worden 

geïnstalleerd. 

 

Collegelid Pascal Smet: Inderdaad. 

 

De heer Paul Delva (CD&V): Het collegelid heeft een hele opsomming gegeven dus ik twijfel 

er niet aan dat er niets gebeurt. 

 

Ik had graag een antwoord gekregen op 2 kernvragen, ten eerste de visietekst. Is die af? Kunnen 

wij die inzien? 

 

Collegelid Pascal Smet: Er bestaat een voorlopige versie. Ik zal deze overmaken aan de 

griffiediensten. 

 

De basistekst is na de commissievergadering aangevuld met inzichten van experts en van de 

lokale schepenen. 

 

Deze tekst is niet officieel verspreid omdat er werd gewacht op de resolutie van de Raad. 

 

De heer Paul Delva (CD&V): Waar wil u dan landen op het einde van deze legislatuur? 

 

Collegelid Pascal Smet: Als het kan, wil ik landen met een visietekst die we kunnen afkloppen. 

 

Er zijn 2 mogelijkheden ofwel is de visietekst van het College de tekst ofwel is de resolutie van 

de Raad de tekst. Mij maakt het niet uit. Ik ben er vanaf het begin van uitgegaan dat dit samen 

met de Raad ontwikkeld moet worden. 
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De heer Paul Delva (CD&V): Er komt een visietekst, er wordt een resolutie over geschreven 

en deze wordt dan de tekst. Het is belangrijk dat we zo snel mogelijk de voorlopige versie 

krijgen zodat we kunnen beginnen werken aan de resolutie. 

 

 

 

___________________ 

 

 

 

 

 

 


