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BIBLIOTHEEK. Goedkeuring convenant tussen de stad Mechelen en de
Vlaamse Gemeenschap met betrekking tot de bibliotheekwerking in de
gevangenis van Mechelen voor de periode 2020-2025.

De beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

Motivering
Voorgeschiedenis
•
•

College van 14 oktober 2019 - Principieel akkoord ontwerp-convenant
gevangenisbibliotheken 2020-2025.
College van 14 april 2020 – punt 43 - principieel akkoord convenant
gevangenisbibliotheken 2020-2025, ter verwijzing naar de gemeenteraad.

Feiten en argumentatie
•

Stad Mechelen ontvangt momenteel een subsidiebedrag voor de bibliotheekwerking van de
gevangenis. Deze subsidiëring werd mogelijk gemaakt door een convenant die is gesloten
met de Vlaamse overheid. Deze convenant trad in werking op 1 januari 2014 en loopt ten
einde op 31 december 2019.

•

De subsidie wordt gebruikt voor:
- Aanwerving administratieve medewerker op c niveau voor 12u per week
- Aankoop collectie twv 1000 euro
- Licenties bibliotheeksoftware

•

Ter voorbereiding van de nieuwe convenant gevangenisbibliotheken werd een evaluatie
gehouden van de voorbije beleidsperiode 2014 –2019. Vanuit deze resultaten werd de
invoering van het RFID-systeem ter optimalisering van de gevangenisbibliotheken door het
Departement Cultuur, Jeugd en Media als meest opportuun aanbevolen. Het is dan ook
onze ambitie om middelen te zoeken voor de uitbreiding van de jaarlijkse basissubsidie én
een éénmalige optimaliseringssubsidie voor het RFID-zelfservicesysteem voor de
legislatuur 2020 –2025.

•

Op 26 maart ontvingen we brief vanuit departement cultuur, jeugd en sport met
bevestiging van subsidie voor de werking van gevangenisbibliotheek voor bedrag van
18.800 euro en eenmalige RFID-digitaliseringssubsidie van maximaal 31.250 euro.

•

Verder verloop procedure
- 1. De steden/gemeenten sluiten een afsprakennota af met justitie.
- 2. De ondertekende afsprakennota's worden uiterlijk 30 juni 2020 ter goedkeuring
bezorgd aan het Departement Cultuur, Jeugd en Media.
- 3. Goedkeuring en verdere opvolging afsprakennota
- 4. Ondertekening van addendum betreffende de RFID-digitaliseringssubsidie tegen 1
november 2023.

•

De nieuwe convenant is een verderzetting van de huidige convenant en bijgevolg ook de
verderzetting van de samenwerking met de gevangenis van Mechelen.

Juridische grond
•
•

Participatiedecreet van 18 januari 2008, zoals gewijzigd - gecoördineerde versie decreet
(met ingang van 1 juli 2014) (PDF)
Uitvoeringsbesluit van 18 juli 2008, zoals gewijzigd - gecoördineerde versie besluit (met
ingang van 1 juli 2014) (PDF)

Financiële gevolgen
•
•

Jaarlijkse subsidie van 18800 euro.
Eénmalige RFID-digitaliseringssubsidie van maximaal 31.250 euro in 2024.

Besluit:
Artikel 1
De gemeenteraad keurt de convenant goed voor de gevangenisbibliotheekwerking in de
gevangenis van Mechelen voor periode 2020-2025.
(bijlage)
Namens de gemeenteraad:

De algemeen directeur
(get.) Erik Laga

De voorzitter
(get.) Fabienne Blavier

Voor eensluidend uittreksel:
NAMENS DE GEMEENTERAAD:
Bij verordening:

Erik Laga
algemeen directeur
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Bijlage A
CONVENANT 2020-2025 tussen de Vlaamse Gemeenschap en de stad Mechelen, met
betrekking tot de bibliotheekwerking in de gevangenis van Mechelen in het
kader van het Participatiedecreet

tussen enerzijds
de Vlaamse Gemeenschap, vertegenwoordigd door haar regering in de persoon van de
heer Jan Jambon, Vlaams minister van Buitenlandse Zaken, Cultuur, ICT en Facilitair
Management
en anderzijds
de stad Mechelen, vertegenwoordigd door
Alexander Vandersmissen, waarnemend burgemeester en door Erik Laga, algemeen
directeur, hierna te noemen "de stad"
wordt het volgende overeengekomen:

Hoofdstuk I. Doelstelling
Artikel 1. Het convenant geeft uitvoering aan artikel 181, van het decreet van 18
januari 2008 houdende flankerende en stimulerende maatregelen ter bevordering van
de participatie in cultuur, jeugdwerk en sport. In het vervolg van deze tekst “het Participatiedecreet” te
noemen
Art. 2. Het convenant bepaalt de subsidievoorwaarden voor de subsidie voor uitbreiding
van de reguliere bibliotheekwerking tot de gevangenissen zoals vermeld in artikel 18
van het Participatiedecreet.
Art. 3. De in artikel 4 bepaalde subsidie dient als financiële ondersteuning voor de stad
voor de personeels- en werkingskosten met betrekking tot de bibliotheekwerking van
de gevangenis van Mechelen, met als doel de bibliotheekvoorzieningen in de
gevangenis te verbeteren en uit te breiden om zo tegemoet te komen aan de behoeften
van de gedetineerden wat betreft ontspanning, vorming en informatie.
Hoofdstuk II. Financiële middelen en voorwaarden betreffende de besteding van de subsidie
Art. 4. De subsidie in het kader van het artikel 18 van het Participatiedecreet bedraagt
jaarlijks 18.800 euro, binnen de perken van de door de Vlaamse Gemeenschap
goedgekeurde begroting.
Art. 5. De stad spendeert jaarlijks de verkregen middelen van de subsidie in het kader
van artikel 18 van het Participatiedecreet integraal aan het inzetten van personeel voor
en de werking van de bibliotheek van de gevangenis van Mechelen.

ART. 18. Om de reguliere bibliotheekwerking uit te breiden tot de gevangenissen kan de Vlaamse Regering
een convenant sluiten met gemeenten die beschikken over een bibliotheek die gesubsidieerd wordt in het
kader van het decreet van 6 juli 2012 betreffende het Lokaal Cultuurbeleid. [gewijzigd door het decreet van
21.03.2014]
De Vlaamse Regering bepaalt de nadere voorwaarden voor de toekenning en de uitbetaling van de subsidie en voor
het toezicht
1

1

op de uitvoering van de convenanten.
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Art. 6. De stad Mechelen sluit een afsprakennota met de directie van de gevangenis van
Mechelen, waarin beide partijen hun inbreng in de gevangenisbibliotheekwerking
duidelijk vastleggen. Deze afsprakennota wordt uiterlijk op 30 juni 2020 ter
goedkeuring voorgelegd aan het Departement Cultuur, Jeugd en Media t.a.v. de
secretaris–generaal.
In de afsprakennota wordt een schets van de huidige situatie en een opsomming van de
te bereiken doelstellingen tegen eind 2025 opgenomen. Voor alle doelstellingen worden
resultaatsindicatoren ontwikkeld, die de inspanningen voor de
gevangenisbibliotheekwerking meetbaar en evalueerbaar maken. Volgende elementen
komen hierbij aan bod:
1° toegankelijkheid;
5° budget;
2° infrastructuur en fysieke ruimte; 6° bibliotheekcollectie;
3° informatietechnologie;
7° diensten;
4° personeel;
8° communicatie.
Voor elk van deze 8 criteria dienen in de afsprakennota kritische minimumcriteria te
worden vastgelegd, gerelateerd aan de specifieke context en rekening houdend met de
Vlaamse beleidsaanbevelingen die als bijlage bij dit convenant zijn opgenomen. De
ondertekende afsprakennota wordt nadien integraal opgenomen als bijlage bij dit
convenant.
Indien deze afsprakennota niet wordt goedgekeurd door het Departement Cultuur,
Jeugd en Media vervalt het convenant en wordt de in artikel 4 vermelde subsidie
stopgezet vanaf het jaar volgend op dat waarin de afsprakennota werd afgekeurd.
Hoofdstuk III. Uitbetaling en verantwoording van de subsidie
Art. 7. De uitbetaling en verantwoording van de in artikel 4 vermelde subsidie gebeurt
conform artikel 37 in het besluit van de Vlaamse Regering van 18 juli 2008 betreffende
de uitvoering van het Participatiedecreet.
Art. 8. Tijdens de looptijd van het convenant kan het Departement Cultuur, Jeugd en
Media de bibliotheekwerking in de gevangenis ter plaatse komen evalueren.
Hoofdstuk IV. Evaluatie en sanctie
Art. 9. Als de uitgaven voor personeel en werking voor de gevangenisbibliotheek lager
liggen dan het in artikel 4 vermelde subsidiebedrag, wordt de subsidie beperkt tot het
verantwoorde bedrag.
Art. 10. Het Departement Cultuur, Jeugd en Media kan op basis van het plaatsbezoek,
zoals bepaald in artikel 8 van het convenant, aanbevelingen formuleren. Als deze
aanbevelingen niet worden opgevolgd tijdens het daaropvolgende jaar, kan de subsidie
geheel of gedeeltelijk worden opgeschort en/of teruggevorderd vanaf de eerste dag van
de maand die volgt op de kennisgeving van de aanbevelingen.

Hoofdstuk V. Duur, herziening en communicatie
Art. 11. Het convenant treedt in werking op 1 januari 2020 en loopt af op 31 december
2025.
Art. 12. Herziening van het convenant is altijd mogelijk op gemotiveerde vraag van één
van beide partijen. Beide partijen kunnen het convenant verbreken mits opzeg van één
jaar. De Vlaamse Gemeenschap, respectievelijk de stad zijn gerechtigd het convenant
onmiddellijk te verbreken ingeval de stad, respectievelijk de Vlaamse Gemeenschap de
verplichtingen, bepaald
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in het convenant, niet naleeft. De Vlaamse Gemeenschap of de stad brengt de andere
partij per aangetekende brief op de hoogte van dit voornemen en de motivering ervan.
De Vlaamse Gemeenschap kan de uitvoering van het convenant (tijdelijk) schorsen in
geval de stad door overmacht de verplichtingen uit de convenant tijdelijk niet kan
uitvoeren. Onder overmacht wordt o.a. verstaan de tijdelijke sluiting van een
gevangenis.
Art. 13. Het logo van de Vlaamse Gemeenschap moet vermeld worden op alle
informatiedragers,
die betrekking hebben op initiatieven die gesubsidieerd worden in het kader van het
Participatiedecreet (www.cjsm.be/logo).
Hoofdstuk VI. Digitalisering gevangenisbibliotheek (RFID, schermen, content)
Art. 14. Beide partijen kunnen bij het convenant een addendum sluiten om de
digitalisering van de gevangenisbibliotheek (RFID, digitectuur i.f.v. digitale content,
enz.) te realiseren.
Art. 15. De éénmalige digitaliseringssubsidie bedraagt maximaal 31.250 euro per
gevangenisbibliotheek en binnen de perken van de door de Vlaamse Gemeenschap
goedgekeurde begroting. De betaling gebeurt met een voorschot bij de toekenning en
een saldo na de verantwoording.
Art. 16. De minimale inschrijvingsvoorwaarden voor de stad zijn:
1. Het convenant tussen de Vlaamse Gemeenschap en de stad Mechelen, m.b.t. de
bibliotheekwerking in de gevangenis van Mechelen in het kader van het
participatiedecreet gevangenisbibliotheekwerking voor de periode van 20202025 is door beide partijen ondertekend.
2. De afsprakennota 2020-2025 werd goedgekeurd door het Departement Cultuur,
Jeugd en Media.
3. De gevangenisbibliotheek migreert samen met de openbare bibliotheek naar het
Vlaamse bibliotheeknetwerk (EBS - Eengemaakte bibliotheeksysteem).
Art. 17. De bestedingsvoorwaarden en timing voor deze subsidie worden bepaald in het
addendum.
Opgemaakt in twee exemplaren te Brussel op …………………………………….
Elke partij verklaart een ondertekend exemplaar te hebben ontvangen.

voor de Vlaamse Gemeenschap,

voor de stad Mechelen,

Jan Jambon

Alexander Vandersmissen

de Vlaamse minister van Buitenlandse Zaken, de waarnemend burgemeester
Cultuur, ICT en Facilitair Management
Erik Laga

de algemeen directeur
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