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Agenda nr. 1/1 Opzegging van de overeenkomsten "herenakkoord" voor 
gefaseerde aansluiting op het PBS van 27 februari 2014. 
Goedkeuring.

Voorgeschiedenis en beleidscontext:
De provincie baat in het kader van het streekgericht bibliotheekbeleid een 
provinciaal bibliotheeksysteem (PBS) uit. Het "herenakkoord" had als doel de 
resterende gemeentes die eerder nog niet voor een instap op het PBS kozen over 
de streep te trekken en het provinciaal bibliotheeksysteem (PBS) provinciedekkend 
te maken. Het voorzag de gemeentes ook in tussenoplossing, waarbij hun 
bibliotheek al werd aangesloten op de provinciale Bibliotheekportalencatalogus, 
mits de intentieverklaring om op termijn ook in te stappen in het PBS.

Het "herenakkoord" bestaat uit 2 overeenkomsten, beide ondertekend op 18 maart 
2014, in uitvoering van het Provincieraadsbesluit van 27 februari 2014:

(1) de “Overeenkomst tussen de provincie Antwerpen en de gemeente inzake de 
voorbereidingen op een gefaseerde aansluiting van de lokale openbare 
bibliotheek op het provinciaal bibliotheeksysteem Antwerpen”. Hiermee 
engageerde de Provincie zich tot het voldoen aan een reeks kwalitatieve en 
functionele vereisten voor het PBS middels een 'optimalisatietraject' 2014-
2017. De gemeentes verbonden er zich toe om vanaf 2017 in te stappen in 
het PBS.

(2) het “Convenant tussen de provincie Antwerpen en de gemeente inzake het 
aansluiten van de lokale openbare bibliotheek op het provinciaal 
bibliotheeksysteem Antwerpen”. Dit bepaalde de instap in het PBS.

Motivatie opzegging overeenkomsten:
Sinds het afsluiten van deze overeenkomsten is de beleidscontext ernstig gewijzigd. 
Vooral het project 'Eéngemaakt Bibliotheeksysteem' (EBS) zorgde voor een 
gewijzigde context. Ook de interne staatshervorming van de Vlaamse regering 
betekende een contextwijziging aangezien het PBS onder de bevoegdheden valt die 
in 2018 overgedragen zullen worden aan de Vlaamse overheid.

Het EBS-project, beheerd door Cultuurconnect vzw in opdracht van de Vlaamse 
regering, zal in 2017 de gunningsfase bereiken. Hoewel de verdere timing 
afhankelijk is van de uitkomst van de aanbesteding, is het de intentie van het 
project om een operationeel bibliotheeksysteem te realiseren op korte termijn.



Indien de gemeentes gehouden worden aan de overeenkomst in kwestie, is de kans 
groot dat zij op termijn van enkele jaren twee maal zullen moeten overschakelen 
op een ander bibliotheeksysteem. Dit zou voor het personeel, dat zich telkens moet 
inwerken in een nieuwe software, een te grote en onnodige extra werkdruk 
betekenen.

De gewijzigde context werd in een ambtelijk overleg met de gemeentes besproken 
eind 2016. In onderling overleg werd besloten om gezien deze omstandigheden niet 
verder te gaan met de uitvoering van het ‘herenakkoord’. De betrokken gemeentes 
maakten vervolgens ook formeel hun intentie om de overeenkomsten op te zeggen 
bekend.

De overeenkomsten staan toe dat deze in wederzijds akkoord opgezegd kunnen 
worden. De tussenoplossing waarbij zij momenteel reeds aangesloten zijn op de 
bibliotheekportalencatalogus blijft in afwachting van de komst van het EBS 
behouden. De betrokken gemeentes hebben hieromtrent een overeenkomst met 
Cultuurconnect vzw.

Financiële gevolgen:
De annulatie van de overeenkomsten heeft een financieel positief gevolg voor de 
Provincie aangezien de voorziene instap van gemeentes in het PBS vanaf 2017 
kosten met zich mee zou brengen, vooral voor dataconversie van de huidige 
catalogi door Ciblis (Brocade Library Services nv), opvolging en ondersteuning 
hiervan.

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 6 april 2017.

De provincieraad van Antwerpen,

Gelet op het Provincieraadsbesluit van 27 februari 2014,

Op voorstel van de deputatie,

BESLUIT:

Enig artikel:
De provincieraad neemt kennis van de ontvangst van een geldige opzeg vanwege 
de gemeentes Kontich, Malle, Hoogstraten, Heist-op-den-Berg, Vosselaar en Putte 
voor wat betreft de overeenkomsten van het "herenakkoord" over de gefaseerde 
aansluiting van bibliotheken op het provinciaal bibliotheeksysteem (PBS) en stemt 
ermee in om deze overeenkomsten met de genoemde gemeentes te annuleren 
middels een akkoord van opzegging per aangetekend schrijven.


