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Franse Gemeenschap.- Partnerschapsovereenkomst.

De Gemeenteraad,

Gelet op de nieuwe gemeentewet;

Gelet op het Decreet van de Franse Gemeenschap van 30 april 2009 betreffende de ontwikkeling van leespraktijken ingericht door
het openbare netwerk voor openbare lectuurvoorziening en de openbare bibliotheken;

Gelet op het Besluit van de Franse Gemeenschap van 19 juli 2011 betreffende de toepassing van het decreet van 30 april 2009
betreffende de ontwikkeling van leespraktijken ingericht door het openbare netwerk voor openbare lectuurvoorziening en de
openbare bibliotheken;

Overwegende dat de partnerschasovereenkomst voor het gezamelijk conservatieplan voor gedrukte tijdschriften in de franse
gemeenschap tussen De Franse Gemeenschap - Algemene dienst voor Territoriale Actie (Service général de l’Action territoriale,
SGAT), vertegenwoordigd door mevr. Bénédicte LINARD, minister van Cultuur, Media, Jeugdzaken, Volksgezondheid en
Vrouwenrechten, wiens kabinet de ondertekening heeft gedelegeerd aan dhr. Jean-François FUEG, adjunct-directeur-generaal van de
Algemene dienst voor territoriale actie en de Stad Brussel kadert op het het Besluit van de Franse Gemeenschap van 19 juli 2011
betreffende de toepassing van het decreet van 30 april 2009 betreffende de ontwikkeling van leespraktijken ingericht door het
openbare netwerk voor openbare lectuurvoorziening en de openbare bibliotheken;

Overwegende dat de overeenkomst tot doel heeft de gezamenlijke opslagpraktijken voor tijdschriften in alle ondertekenende
instellingen te specificeren en te harmoniseren;

Overwegende dat het coservatieplan is erop gericht om een toegankelijke collectie documenten te creëren en de integriteit en goede
bewaring daarvan te verzekeren terwijl het toestaan van instellingen die met ruimtegebrek kampen, op rationele wijze collecties
kunnen afdanken;

Overwegende dat deze partnerschapsovereenkomst wordt ondertekend door elke lokale overheid of instelling die het gezamenlijk
conserveringsplan voor gedrukte tijdschriften in de Federatie Wallonië-Brussel onderschrijft en die zich ertoe verbindt tijdschriften
op permanente basis te bewaren (als conserveringscentrum (=CC, Franse afkorting ‘PC’) of aangesloten bibliotheek (=AB, Franse
afkorting ‘BA’));

Overwegende dat het betreft alle titels van gedrukte tijdschriften overeenkomstig de in overleg genomen besluiten tijdens de
vergaderingen van de commissie Gezamenlijke Conservering, onder de verantwoordelijkheid van de directie van elke instelling, in
overeenstemming met hun begrotingskredieten en hun documentair beleid;

Overwegende dat de commissie komt om de twee tot drie maanden bijeen voor werkvergaderingen, op uitnodiging van het centraal
depot (de ‘Réserve centrale’ in Lobbes). Ze is samengesteld uit vertegenwoordigers van de ondersteunende operatoren op provinciaal
niveau, en op gewestelijk niveau voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;

Overwegende dat het centraal depot (Lobbes) zorgt in nauwe samenwerking met de ondersteunende operatoren voor de coördinatie.

Overwegende dat elke documentaire instelling die de verantwoordelijkheid aanvaardt voor de permanente conservering van ten
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minste één gedrukt tijdschrift in het kader van het PCPP van het Openbaar Netwerk van de Lectuur en die ermee instemt haar
collectie te vervolledigen, wordt beschouwd als een conserveringscentrum. (=CC);

Overwegende dat elke documentaire instelling die de verantwoordelijkheid op zich neemt om permanent ten minste één gedrukte
tijdschrifttitel te conserveren in het kader van het PCPP van het Openbaar Netwerk van de Lectuur, zonder een engagement om de
eigen collectie aan te vullen en het abonnement aan te houden, wordt beschouwd als een aangesloten bibliotheek. (=AB);

Overwegende dat deze partnerschapsovereenkomst wordt afgesloten voor onbepaalde duur;

Overwegende de modaliteiten opgenomen in de overeenkomst;

Gelet op het advies van de Sectie Openbaar Onderwijs;

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen,

BESLIST :

Enig artikel : de partnerschapsovereenkomst voor het gezamelijke conservatieplan voor gedrukte tijdschriften in de Franse
Gemeenschap tussen de Franse Gemeenschap - Algemene dienst voor Territoriale Actie (Service général de l’Action territoriale,
SGAT) en de Stad Brussel, wordt goedgekeurd.

Bijlagen :
Overeenkomst (Raadpleegbaar op het Secretariaat van de Vergaderingen)
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