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Agenda nr. 1/1 Provinciale overheidsopdrachten. Toepassing art. 43 § 2 11° 
van het provinciedecreet. Provinciaal Bibliotheeksysteem ten 
behoeve van de openbare bibliotheken in de provincie 
Antwerpen. Aanpassing raming totaalkosten. Goedkeuring.

Historiek
Het Vlaamse decreet m.b.t. het lokaal cultuurbeleid bepaalt dat, ter ondersteuning 
van de bibliotheekwerking van elke gemeente in de provincie, de provincie het 
initiatief neemt tot een streekgericht bibliotheekbeleid. Het decreet geeft provincies 
onder meer specifiek de opdracht tot het ontwikkelen en uitbaten van provinciale 
bibliotheeksystemen (artikel 59 van het Decreet van 6 juli 2012 betreffende het 
Lokaal Cultuurbeleid).

In zitting van 22 april 2004 heeft de deputatie ingestemd met de lastvoorwaarden 
voor aankoop en ontwikkeling van een provinciaal bibliotheeksysteem ten behoeve 
van de openbare bibliotheken in de provincie Antwerpen voor een periode van zes 
jaar. De opdracht heeft de vorm van een raamovereenkomst waarbinnen het 
systeem op een geleidelijke manier wordt opgebouwd en steeds meer bibliotheken 
worden opgenomen.

In zitting van 15 december 2005 werd de opdracht door de deputatie gegund aan 
de DV Cipal te Geel.

In zitting van 22 september 2011 heeft de provincieraad een verlenging van de 
opdracht goedgekeurd t.e.m. 31 december 2017. In de daar op volgende jaren 
keurde de deputatie steeds de vastlegging van de kosten voor die jaren goed.

Raming uitgaven 2012-2017
In het provincieraadsbesluit van 22 september 2011 werd een kostenraming voor 
de periode 2012-2017 opgenomen ten bedrage van 3.985.829 EUR inclusief btw.
Bij het opmaken van de definitieve raming van de uitgaven voor 2017 stellen we 
vast dat dit bedrag overschreden zal worden met maximaal 387.546,58 EUR. Dit 
provincieraadsbesluit beoogt de goedkeuring van het optrekken van het 
uitgaveplafond uit 2011.

Er is geen verhoging van het budget voor 2017 vereist. De geraamde kosten voor 
2017 vallen binnen het reeds voorziene budget voor dit jaar.

Duiding meer-uitgaven
Bij een groot project met vele stakeholders is het moeilijk om een exacte 
voorspelling van de kosten te maken voor zo’n lange periode. Het is ook eigen aan 
een raamovereenkomst dat deelopdrachten worden besteld afhankelijk van de 
behoeften. Nieuwe technische ontwikkelingen, beleidskeuzes, onverwachte 



problemen, wensen van onze eindklanten enzovoort hebben allemaal een impact op 
het project. De voorbije jaren werd zo onder meer geïnvesteerd in een tool voor 
Business Intelligence, bleek een extra ‘opkuis’ronde van de bibliotheekdata 
noodzakelijk, groeide de consensus om een try-out op te starten omtrent een 
gezamenlijk biblidmaatschap over gemeentegrenzen heen enz. Die zaken vergden 
steeds een inspanning van de leverancier en brachten dus meerkosten met zich 
mee die in 2011 nog niet voorzien konden worden. Daarnaast heeft de deputatie in 
2016 ook ingestemd met een herziening van de berekening van de kostprijs voor 
support, wat ook recurrente meerkosten met zich meebracht voor 2016 en 2017.

Al deze beslissingen waren mogelijk binnen het raamcontract dat de provincieraad 
in 2011 goedkeurde.

Het volledige dossier is digitaal ter inzage beschikbaar.

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 26 januari 2017.

De provincieraad van Antwerpen,

Gelet op artikel 43 §2 11° van het provinciedecreet;

Overwegende dat het provinciaal bibliotheeksysteem ten behoeve van de openbare 
bibliotheken in de provincie Antwerpen dat sinds 2006 geleverd en onderhouden 
wordt door de DV Cipal te Geel (thans Ciblis NV) verdergezet moet worden in 
uitvoering van artikel 59 van het decreet van 6 juli 2012 betreffende het Lokaal 
Cultuurbeleid;

Op voorstel van de deputatie,

BESLUIT:

Enig artikel:
De provincieraad keurt de aanpassing van het ramingsbedrag van de totale kosten 
voor het uitbaten van het provinciaal bibliotheeksysteem in de periode 2012 t.e.m. 
2017 goed. Het ramingsbedrag wordt aangepast van 3.985.829 EUR naar 
4.373.375 EUR (incl. BTW).


