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1. Toelichting Jaarverslag bibliotheek
Zie PPT – toelichting door Jan Van Herreweghe
Dominique Windels: Wordt er bij de aankoop van nieuwe materialen ook ingegaan op specifieke
verwachtingen lezers?
De bib gaat in op elke vraag naar nieuw boek door de gebruiker en indien boek nog te verkrijgen is,
wordt het aangekocht. De gebruiker wordt verwittigd.
Francis Pattyn:
Proficiat met de cijfers, stijging van de gebruikers.
Wordt er samengewerkt met andere bib’s indien boek niet meer voorradig is?
Kan aangevraagd worden bij andere bib’s, via het nieuwe informatiesysteem kan dit bij bib’s over het
ganse land.
Patrick Claerhout:
Proficiat voor de werking van de uitleendienst, afhaalbib. Ik heb nog een vraag ivm. het
webformulier. Blijkbaar zou de selectielijst niet integraal kunnen doorgestuurd worden.
Jan zal dit navragen, maar normaal moet dit wel lukken. Gebruik van webformulier werd ontworpen,
maar het blijft een noodoplossing.
171 pakketten werden in de voorbije weken bedeeld.
Tweede golf van bestellingen, nav H-Blad.
boeken worden eerst op karren gezet, ontsmet, en vervolgens terug in de rekken.
Ze moeten een keuze maken via catalogus.
De meeste vragen kunnen beantwoord worden.
Bib is 7 uur open, en er kunnen zes mensen binnen, volgens afspraak.
Het verloopt héél vlot en ze zijn tevreden.
De kans om nieuwe gebruikers aan te trekken.
Aanvankelijk was dit niet mogelijk gezien er geen contact mogelijk was tussen personeel en gebruiker,
ondertussen werd de werkwijze aangepast en kunnen er nieuwe leden toetreden.

Verhouding huidig aantal in de uitleendienst tov periode voor corona?
We bereiken een vijfde van de leden.
Zal het systeem verder gezet worden na corona?
Wordt overwogen om deze werkwijze, de afhaalbib, in te passen in de normale werking
Francis Pattyn:
Mensen die geen computer hebben, kunnen ook telefonisch boeken bestellen.
Kathleen Duchi:
Blij te horen dat het aantal leden opnieuw omhoog gaat. Laat ons hopen dat dit in de toekomst zo
blijft! Jullie ontsmetten de boeken. Gebeurt dit overal?
Nee dit gebeurt niet overal.
Lise Marie Plateau
Veel horen boffen met de afhaalbib. Kwam vorige raadscommissie ook aan bod. Dus bij deze,
bedankt aan Jan Bib en zijn bibteam om ervoor te zorgen dat we kunnen blijven lezen, ook in
Coronatijden nu we wat meer tijd hebben dan gewoonlijk!
Idee Louis Byttebier:
Misschien een Bibus zoals in Zwevegem?
Belang van werking bib voor de gezinnen, burgers,!
2. Toelichting werking departement Vrije Tijd in Coronatijden
Stand van zaken vrije tijd:
-

Vrijetijdsdiensten blijven gesloten tot eind mei in afwachting van eventuele nieuwe
richtlijnen.
Vergaderingen in CC het SPOOR enkel voor intern gebruik.
Jeugdkampen sportkampen: verwachten beslissing eind deze maand – beslissingen federale
overheid
Sporthal blijft gesloten tem eind mei.
Seizoenslancering cultuur wordt uitgesteld.
DKO : blijft momenteel ook gesloten. Richtlijnen onderwijs worden gevolgd.

Dominique windels:
Met de sportdienst zijn we aan het brainstormen wat we eventueel kunnen aanbieden aan onze
bevolking bij versoepeling van de nationale veiligheidsraad. Dit om alvast heel kort op de bal te
kunnen spelen.
Patrick Claerhout:
Bedelen van mondmaskers: Ongerust dat de ganse organisatie op stap gaat en met de kans mekaar
te besmetten.
Dit zal in alle veiligheid kunnen gebeuren met respect voor de social distancing.
Gebruik van toiletten: openbaar?

Hoe wordt dit georganiseerd binnen de stad, bijv ook bij opstart van sport .
Antwoord Dominique:
Toiletten en douches mogen niet gebruikt worden, zijn gesloten.
Mensen gaan al losser om met de regels van social distancing wordt niet evident.
Veel raadsleden willen helpen bij het verdelen van de mondmaskers.daarbij helpen.
Jan Vanherreweghe:
Overleg met zorgbedrijf ivm de rijstpekker, gesloten tot 8/06
Antwoord Lynn:
Data liggen vast , opgelegd via Vlaamse overheid – welzijn.
Kan verschillen naar gelang niveau regering.

3. Dienstverlening en projecten Huis van Welzijn
Zie PPT, toelichting door Micheline
Dominique Windels:
Bij de bouwmaatschappij Mijn Huis blijkt dat de huurachterstallen sterk gestegen zijn. Momenteel
zijn er een 120-tal huurders met een achterstal, waarvan er een 25-tal vermoedelijk achterstal
oplopen door de coronamaatregelen. Ik vermoed dat er ook hiervoor nog overleg is tussen het
Huis van Welzijn en Mijn Huis?

Er is een afspraak tussen Mijn Huis en Huis van Welzijn dat ze doorgeven indien er
betaalachterstanden zijn rond de huur. Op heden nog niks door gekregen. Wordt eerst besproken met
cliënt.
Effect is meestal eerst te zien in grote steden en pas na een tijdje dat wij deze trend ook zien.

Kathleen Duchi
Is het niet zo dat de drempel voor zelfstandigen nog groter is?

Dat zal misschien wel, maar wij hebben zelfstandigen die de vraag stellen en begeleid worden. Maar
is geen makkelijke stap voor zelfstandigen. Daar zijn we ons van bewust. Hier ook een samenwerking
met Dyzo, die ons hierin ondersteunen.
Melissa Depraetere
Effect van de maand april zal groter zijn. Vraag om op volgende RACO zeker ook de nieuwe cijfers te
presenteren.
-

Project dossier Koning Boudewijnstichting (Micheline).
Gelijke leerkansen voor alle kinderen (Micheline).

Patrick Claerhout.
Digitale vorm van lesgeven. We hebben in de vorige legislatuur, verschillende tablets gekocht per
school . Zijn deze ook beschikbaar voor de andere scholen?
In Hulste hebben we een tiental PC’s verdeeld en geïnstalleerd. Van de andere scholen zal Francis het
nog eens navragen. Micheline: elke school heeft ook bekeken voor welk kind het nodig was en niet.
Wat internet betreft kunnen mensen gratis internet hebben via telenet en proximus via code van Huis
van Welzijn.
Lynn Callewaert
Ik wil op mijn beurt de diensten bedanken voor de enorme inspanningen die vanuit Huis van Welzijn
en in samenwerking met vzw De Oever. Naast de bestaande werking, hebben we onze
dienstverlening zelf uitgebreid. Chapeau!
Kathleen Duchi
Blijft er nu nog nood aan laptops?

Op vandaag denken we dat het voldoende is, maar morgen kan dit anders zijn.
Thomas Guillemeyn
Zijn er bepaalde voedseloverschotten/dranken in SAS en CC?
De jeugddienst heeft reeds alle voorraden die slecht worden, gedoneerd aan de sociale kruidenier.
De dranken in het CC zullen waarschijnlijk wel nog een tijdje goed blijven.
4. Toelichting aanpassingsstrategie.
Zie PPT, toelichting door Carlo.
Koen Opsomer
Mogen wij als raadsleden het stadhuis binnen om vb ons vakje te ledigen?
Ja dat mag.
Gwenny Meyfroid
Carlo, worden die 130 mondmaskers voor 15/5 geleverd op de school?
Normaal zal dit lukken.

5. Varia
Geen varia

