OCMW ZOTTEGEM

Uittreksel
uit de notulen van de Raad voor Maatschappelijk
Welzijn
16 september 2019

Aanwezig:
Peter Lagaert, voorzitter,
Jenne De Potter, burgemeester,

Evelien De Both, Leen Goossens, Lieselotte De Roover, Matthias Diependaele, Brecht Cassiman, schepenen,
Peter Vansintjan, schepen van rechtswege,

Paul Lievens, Joost Franceus, Nadine Stalpaert, Dieter Everaert, Peter Roman, Cyntia Braems, Ann De Smet,
Cynthia Van den Steen, Evert De Smet, Heidi Schuddinck, Dirk Minnaert, Kurt De Loor, Lode Bruneel,
Louie Van Rysselberge, Sven Mornie, Yana Giovanis, Marnic De Clercq, Karel Busschop, Joke Rossel,
raadsleden,
Koen Codron, algemeen directeur
Verontschuldigd:
Jan De Maesschalck, Filip Morre, raadsleden
Afwezig:
__________________________________________
4. Aanpassing reglement zibotheek.
Bevoegd

Peter Vansintjan
Bevoegdheid
Artikel 77-78 van het Decreet Lokaal Bestuur
Wetten en reglementen

Decreet van 29 november 2013 houdende de organisatie van preventieve gezinsondersteuning
Verwijzingsdocumenten
Brief van CarNy-soft dd 14.05.2019
Verantwoording
De softwareleverancier CarNy-soft liet per brief dd. 14.05.2019 weten in vereffening te gaan. Het programma
wordt niet langer onderhouden. Gezien de werking van de Zibotheek vergelijkbaar is met deze van de

bibliotheek, werd in overleg met de bibliotheek bekeken of hun software kan gebruikt worden voor de

uitleningen van de Zibotheek. Dit is mogelijk en de Zibotheek kan ook opgenomen worden via het nieuwe
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pakket dat door de bibliotheek in gebruik wordt genomen vanaf 01.10.2019. Hiervoor worden de
uitleenreglementen op elkaar afgestemd. Alle leden van de bibliotheek kunnen vanaf dan ook ontlenen bij
de Zibotheek. Een lidmaatschapsgeld hiervoor vragen, kan niet meer, gezien dit voor alle leden binnen het
systeem gelijk moet zijn en de leden van de bibliotheek ook geen lidmaatschapsgelden betalen. De

uitleentermijn, aantal mogelijke verleningen, boetes en regeling voor verloren of beschadigde stukken
worden gelijkgeschakeld via voorgestelde aanpassingen van het reglement van de Zibotheek.
Raadslid Dirk Minnaert komt tussen.
Stemmen

Met algemene stemmen
BESLIST:
Artikel 1. De Zibotheek start vanaf 01.10.2019 op met de uitleen via het pakket WISE dat de bibliotheek ook
zal in gebruik nemen. De cataloog van de Zibotheek wordt aldus beschikbaar gesteld aan de leden van de
bibliotheek.

Artikel 2. Het reglement van de Zibotheek wordt vanaf 01.10.2019 aangepast opdat de werkwijze aansluit bij
deze van de bibliotheek:

REGLEMENT
Zibotheek
__________________________________________________________________________
De Zibotheek is een speel-o-theek, is een plaats waar kinderen kunnen kennismaken met
allerlei speelgoed en waar het speelgoed van hun keuze vervolgens kan worden ontleend. In
de speel-o-theek ligt de focus op speelgoed dat kinderen stimuleert in hun ontwikkeling.
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Via de speel-o-theek kunnen zo álle kinderen op elke leeftijd een variatie aan speelgoed
krijgen nodig voor hun optimale ontwikkeling.
De Zibotheek is een dienst van Huis van Het Kind en het lokaal bestuur van Zottegem.
Contactgegevens Zibotheek
Kloosterstraat 40
9620 Zottegem
09/339.04.10
zibotheek@zottegem.be
Doelgroep
De speel-o-theek mikt op:
-

Gezinnen met kinderen tussen 0 en 18 jaar (kinderen onder de 12 jaar dienen onder
begeleiding te komen van een persoon die verantwoordelijk is voor hen)
Onthaalouders, al dan niet aangesloten bij de dienst onthaalouders van het OCMW
Verantwoordelijken jeugdverenigingen Zottegem
Zottegemse scholen
Alle diensten van het lokaal bestuur voor dienstgebonden gebruik

Openingsuren
De Zibotheek is open



Op maandag van 13:30 tot 19u
Op woensdag van 9:00 tot 12u tot 13:30 tot 16u45

Om iedereen een goede service te kunnen verlenen bij het ontlenen van materiaal uit
de Zibotheek dienen ontleners 15 minuten voor sluitingstijd aanwezig te zijn.

De Zibotheek is gesloten op:
Nieuwjaarsdag: 1 januari
Paasmaandag
Feest van de arbeid: 1 mei
OLH Hemelvaart
Pinkstermaandag
Nationale feestdag: 21 juli
OLV Hemelvaart: 15 augustus
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Allerheiligen: 1 november
Allerzielen: 2 november
Wapenstilstand: 11 november
Dag van de dynastie: 15 november
Kerstmis: 25 december
24 december en 31 december (in de namiddag)

Lidmaatschap
Ben je reeds lid van Bibliotheek Zottegem, dan ben je ook automatisch lid van de Zibotheek.
Nog geen lid? Via je e-ID kunnen we je lidmaatschap kosteloos registreren.

Ontlenen van speelgoed
Per ontleenbeurt kan men maximum 5 stukken speelgoed meenemen voor een periode van
3 weken.
De ontlener is verantwoordelijk voor het speelgoed vanaf de ontleningdatum totdat het
speelgoed opnieuw in de speel-o-theek is.
De ontleningsperiode van 3 weken kan 3 maal verlengd worden.
Het ontleende materiaal mag niet verder worden uitgeleend aan derden. Het uitgeleende
materiaal blijft steeds eigendom van de speel-o-theek.
Al het speelgoed wordt ontleend ZONDER batterijen.
Bij het ontlenen worden de onderdelen nagekeken en geteld door de ontlener. Hij/zij
vermeldt aan de verantwoordelijke de ontbrekende stukken en/of eventuele schade. Als de
ontlener het meegenomen speelgoed niet heeft nagekeken, wordt het verondersteld volledig
te zijn en vrij van schade, tenzij dit bij de ontlening anders genoteerd werd.
Ontlenen van FEESTMATERIAAL
Items uit de cataloog feestmateriaal worden voor maximaal 1 week uitgeleend, een periode
die niet kan verlengd worden. Voor deze items wordt per uitleenbeurt ook een waarborg van
50,00 euro geïnd. Voor teruggave van de waarborg wordt verder de werkwijze zoals
beschreven hieronder (terugbrengen speelgoed, beschadigd/onvolledig speelgoed) gevolgd.
Terugbrengen speelgoed en feestmateriaal
Bij het terugbrengen wordt het speelgoed en feestmateriaal door de medewerker van de
Zibotheek nagekeken. Het materiaal wordt na elke ontleenbeurt gecontroleerd en gereinigd.
Bij te laat terugbrengen (vanaf de eerste dag na 3 weken ontlening of verlenging) wordt een
administratieve kost aangerekend van 0,10 euro/per stuk/per dag te laat.
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Tot zolang de boete niet vereffend is, kan men geen nieuw materieel ontlenen.
Na een periode van 1 maand, gerekend vanaf de datum waarop het speelgoed moest
worden binnengebracht, wordt het speelgoed als verloren beschouwd, en zal de
ontlener de vervangingwaarde van het verloren speelgoed/feestmateriaalbetalen
bovenop de boete opgelopen gedurende de verstreken ontleningperiode.
Terugbrengen van beschadigd materiaal of onvolledig materiaal: de ontlener betaalt
de nieuwwaarde van het stuk zodat wij dit kunnen vervangen en mag het
beschadigde/onvolledige stuk behouden. Indien een onderdeel ontbreekt, kan de
ontlener evt. voor een origineel vervangstuk zorgen waardoor het stuk toch opnieuw
bruikbaar is.
Leden waarbij de medewerkers van de speel-o-theek vaststellen dat er regelmatig
spelmateriaal stuk, beschadigd of kwijtgespeeld is of te laat teruggebracht wordt, kunnen
uitgesloten worden van verdere ontlening.

Klachtenbehandeling
We nodigen je uit om opmerkingen en klachten onmiddellijk te bespreken met de
verantwoordelijke van de speel-o-theek. Samen zullen we trachten tot een oplossing te
komen.
Je kunt je klacht ook schriftelijk bezorgen aan de coördinator van Huis Van Het Kind
(Deinsbekestraat 23, 9620 Zottegem) of aan een lid van het organiserend bestuur. We
garanderen dat elke klacht op een efficiënte en doeltreffende manier geregistreerd,
behandeld en beantwoord wordt.
Bijkomende info bij dit besluit :
Dit besluit kadert in volgende activiteit: uitlenen speelgoed en spelmateriaal

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn

getekend Koen Codron

getekend Peter Lagaert

algemeen directeur

voorzitter

Voor eensluidend afschrift op 30 september 2019

Koen Codron

algemeen directeur

Peter Lagaert
voorzitter
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