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gemeenteraad GOEDGEKEURD 
Besluit Zitting van 4 mei 2020

STAP Adriaan Willaert Roeselare

19 2020_GR_00058 Deeltijds kunstonderwijs (STAP Adriaan Willaert) 
- Aanpassingen aan het mediatheekreglement 
STAP - Goedkeuring

Samenstelling:

Aanwezig:
de heer Piet Delrue, Voorzitter gemeenteraad; de heer Kris Declercq; mevrouw Nathalie 
Muylle; mevrouw Griet Coppé; de heer José Debels; de heer Marc Vanwalleghem; de 
heer Dirk Lievens; de heer Bart Wenes; de heer Tom Vandenkendelaere; mevrouw Ria 
Vanzieleghem; de heer Geert Huyghe; de heer Stefaan Van Coillie; mevrouw Caroline 
Martens; mevrouw Veroniek Debruyne - Desender; mevrouw Rina Arteel; mevrouw 
Mieke Vanbrussel; de heer Matthijs Samyn; de heer Francis Debruyne; mevrouw Liselot 
De Decker; mevrouw Michèle Hostekint; de heer Henk Kindt; de heer Gerdi Casier; de 
heer Steven Dewitte; de heer Filip Deforche; de heer Immanuel De Reuse; de heer Cyriel 
Ameye; de heer Peter Claeys; mevrouw Jeaninne Vandenabeele; mevrouw Tina Feys; 
mevrouw Siska Rommel; de heer Frederik Declercq; de heer Brecht Vermeulen; de heer 
Bart De Meulenaer; mevrouw Lieve Lombaert; mevrouw Justine Pillaert; de heer Bert 
Wouters; de heer Dieter Carron; mevrouw Margot Wybo; de heer Eddy Demeersseman; 
de heer Geert Sintobin, Algemeen directeur

Beschrijving
Regelgeving bevoegd orgaan
Artikel 40-41 van het decreet lokaal bestuur

Juridische grond
 Gemeenteraadsbeslissing van 24.03.2003, agendapunt 20b, S.A.M.W. A. Willaert, 

hervaststelling van het bibliotheekreglement
 Gemeenteraadsbeslissing van 19.02.2018, vaststelling van het STAP 

Mediatheekreglement
 Dagelijks Bestuur vzw Het Portaal van 23.01.2020, goedkeuring specifieke bijlage 

STAP mediatheek
 Raad van Bestuur vzw Het Portaal van 27.01.2020, kennisneming nieuw 

goedgekeurde specifieke bijlage STAP mediatheek

Bijlagen
1. STAP Mediatheekreglement, goedgekeurd door de gemeenteraad op 18.02.2018
2. STAP mediatheekreglement 2018 met wijzigingen
3. STAP mediatheekreglement 2020
4. Protocol academiereglement en bibliotheekreglement STAP 2020

Context en argumentatie
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Over de jaren heen is de collectie van de bibliotheek bij de STAP Adriaan Willaert gestaag 
gegroeid en rijker geworden dat de noodzaak aangevoeld werd om de collectie te kunnen 
ontsluiten. In 2013 volgde het eerste contact met ARhus om de mogelijkheden tot 
samenwerking te verkennen. Deze vraag werd toen positief onthaald. In eerste instantie 
kreeg de STAP Adriaan Willaert toegang tot de bibliotheeksoftware om de omvangrijke 
collectie te digitaliseren. Nadat dit proces afgerond was, kon de STAP Adriaan Willaert 
overgaan tot de volledige integratie van de ontleningen in de ARhus-bibliotheekwerking. 
Dat is gestart op 01.03.2018. Sinds die datum verlopen ontleningen op identiek dezelfde 
manier als in ARhus en zijn de ontleners onderhevig aan het dienstreglement van ARhus. 
Het nieuwe STAP-mediatheekreglement dat daaruit resulteerde, weerspiegelt dit ook en 
is als bijlage onderdeel van het ARhus-dienstreglement. Het huidige van kracht zijnde 
reglement dateert van 2018 (goedgekeurd door gemeenteraad op 19.02.2018).De 
collectie is sindsdien online vrij te consulteren. Sinds 01.03.2018 kan iedereen met een 
ARhuspas werken uit de STAP-mediatheek ontlenen. Stukken die niet ontleenbaar zijn, 
kunnen wel in de mediatheek geconsulteerd worden.

Nu ARhus eind maart 2020 ingestapt is op het Vlaams eengemaakt bibliotheeksysteem 
en een nieuw softwareplatform moesten zij hun ontleenreglement bijsturen en 
aansluitend ook dat van de  STAP-mediatheek. Voor het specifiek STAP-
mediatheekreglement betekent dit voornamelijk een wijziging van de ontleentermijnen 
en het totale aantal stuks dat kan ontleend worden.

De ontwerptekst kreeg een positief advies van het afzonderlijk bijzonder comité van het 
gesubsidieerd officieel onderwijs op 25.03.2020.

Advies
dagelijks bestuur van de v.z.w. Het Portaal
Gunstig advies
Het dagelijks bestuur van v.z.w. Het Portaal keurde de vernieuwde bijlage "STAP 
Mediatheekreglement" goed op hun zitting van 23.01.2020.  Aansluitend nam de Raad 
van Bestuur hiervan nota op zitting van 27.01.2020.

afzonderlijk bijzonder comité voor het gesubsidieerd officieel onderwijs
Gunstig advies
De ontwerptekst kreeg een postief advies op het laatste overleg van het afzonderlijk 
bijzonder comité voor het gesubsidieerd officieel onderwijs (protocol 3 van 25.03.2020).

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
Er zijn geen financiële gevolgen.

Besluit
Goedgekeurd door de gemeenteraad met algemene stemmen

Artikel 1
De aanpassingen aan het mediatheekreglement van de STAP Adriaan Willaert worden 
vastgesteld zoals in bijlage gevoegd en wordt als bijlage toegevoegd aan het ARhus-
dienstreglement.
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Aldus gedaan in besloten zitting van 4 mei 2020

Namens de gemeenteraad

Geert Sintobin
Algemeen directeur

Piet Delrue
Voorzitter gemeenteraad

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
Krachtens art. 126 van de nieuwe gemeentewet
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mailto:info@staproeselare.be
http://www.staproeselare.be/
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