INTERGEMEENTELIJKE VERENIGING VOOR BIBLIOTHEEKWERKING, CULTUUR EN
ACADEMIE VOOR DEELTIJDS KUNSTONDERWIJS
Overzichtslijst van het Verslag van de Raad van Bestuur, gehouden op 18 december 2017 te
20.30 uur, in de maatschappelijke zetel Sint-Bernardusabdij 1 te Hemiksem
Deze lijst bevat enkel de punten met niet-persoonsgebonden gegevens en punten waarover een
definitief besluit werd genomen.
Verslag vorige vergadering (30/10/2017)
Besluit bij eenparigheid:
Het verslag van de vergadering, gehouden op 30/10/2017 te 20.00 uur, wordt goedgekeurd.


Dossier Erfgoedpremie Zuidvleugel Sint-Bernardusabdij
Besluit bij eenparigheid:
Artikel 1:
De Raad van Bestuur verklaart zich principieel akkoord met het traject voor een nieuwe
hoofdbibliotheek en Cultuur BelevingsCentrum IVEBICA binnen de te realiseren restauratie en
inrichting van de zuidvleugel van het beschermd monument Sint Bernardusabdij te Hemiksem.
Artikel 2:
De Raad van Bestuur verklaart zich akkoord haar aandeel in het erfgoedpremiedossier op basis van
de ruimten voor de bibliotheek en het aandeel in de gemeenschappelijk ruimten te betalen. Deze
kosten zullen met de verdeelsleutel op basis van de bevolkingsaantallen aan de deelgenoten
doorgerekend worden. Het betreft in eerste instantie het aandeel van de kost voor de opmaak en
indiening van het erfgoedpremiedossier in 2018.
Artikel 3:
Het project zal gerealiseerd worden mits een haalbaar financieel plan kan opgemaakt worden, waarbij
de kost van de investeringen (rekening houdend de verworven subsidiëring met o.a. 80% norm)
gecompenseerd wordt door kostenbesparing via synergiën, efficiëntiewinst en gebruik maken van
tewerkstellingsmaatregelen;
Artikel 4:
Een langdurige overeenkomst met de gemeente Hemiksem, waarbij de gemeente Hemiksem
eigenaar van het gebouw blijft, wordt voorbereid met juridische ondersteuning en behelst alle
modaliteiten van het project.


Machtiging rijksregister bibliotheek
Besluit bij eenparigheid:
De Raad van Bestuur keurt de samenwerkingsovereenkomst met het gemeentebestuur van Schelle
in het kader van informatieveiligheid, met name de overeenkomst tot regeling van de
informatiebeveiliging tijdens de verwerking van de persoonsgegevens door de verwerker in opdracht
van de verantwoordelijke voor de verwerking, goed.
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Transitie IVEBICA
De Raad van Bestuur neemt kennis van de stand van zaken.


IGEAN Verslag bedrijfsbezoek
Besluit bij eenparigheid:
Artikel 1:
De Raad van Bestuur neemt kennis van het verslag van IGEAN.
Artikel 2:
De werkpunten worden overgemaakt aan de technische dienst van de gemeente Hemiksem.


Verslag vergadering BO BiB – locatie Hemiksem
Besluit bij eenparigheid:
De Raad van Bestuur neemt kennis van het verslag van de vergadering van het beheersorgaan van
de bibliotheek.


Verslagen werkgroepen en dagelijks bestuur cultuurraad
Er zijn geen verslagen van de werkgroepen of van het dagelijks bestuur.


Bestelbonnen en betalingen
De Raad van Bestuur keurt de bestelbonnen en de betalingen goed.


De vergadering wordt gesloten om 22.30 uur.

Bibliothecaris-secretaris
Inge Cornelis

Voorzitter
François Boddaert
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