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BEHEERSORGAAN BIBLIOTHEEK - WIJZIGING VAN HET ORGANIEK REGLEMENT EN HET
HUISHOUDELIJK REGLEMENT
De volgende bepalingen zijn van toepassing inzake de bevoegdheid:
 Artikel 41, tweede lid, 4°, van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december
2017, dat bepaalt dat de beslissing voor de vertegenwoordiging in agentschappen,
instellingen, en ondernemingen een niet delegeerbare bevoegdheid is van de
gemeenteraad.
De beslissing wordt genomen op grond van:
 Wet van 16 juli 1973 waarbij de bescherming van de ideologische en filosofische
strekkingen gewaarborgd wordt.
 Decreet van 28 januari 1974 betreffende het Cultuurpact.
 Decreet van 6 juli 2012 betreffende het Lokaal Cultuurbeleid.
 Besluit van de Vlaamse Regering van 26 oktober 2012 ter uitvoering van het
decreet van 6 juli 2012 betreffende het Lokaal Cultuurbeleid.
 Gemeenteraadsbeslissing van 25 oktober 1989 betreffende de vaststelling van het
organiek reglement van de gemeentelijke openbare bibliotheek.
 Gemeenteraadsbeslissing van 23 februari 1995 betreffende de aanpassing van het
organiek reglement van de gemeentelijke openbare bibliotheek.
De beslissing houdt rekening met volgende adviezen:
/
De beslissing kent volgende inhoudelijke verantwoording:
Het cultuurpact vereist dat o.a. bibliotheken worden beheerd door een beheersorgaan (cf.
art. 8 en 9 van het cultuurpact). Dit principe werd bevestigd in art. 7, § 4 van het decreet
lokaal cultuurbeleid van 6 juli 2012.
Het cultuurpact voorziet in artikel 9 drie beheersformules volgens dewelke het
beheersorgaan vorm kan krijgen en waartussen het gemeentebestuur kan kiezen.
Bij gemeenteraadsbeslissing van 25 oktober 1989 werd in dit kader gekozen voor de
zogenaamde optie "9b" van het cultuurpact, nl. een beheersorgaan waarin de
afgevaardigden van de betrokken overheid verenigd zijn met de vertegenwoordigers van
de gebruikers en van de strekkingen. Dezelfde beheersvorm wordt ook toegepast voor de
raden van bestuur van de gemeentelijk extern verzelfstandigde agentschappen

Cultuurcentrum vzw en Heemschut vzw, die tevens fungeren als beheersorgaan voor deze
infrastructuur.
Naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen op 14 oktober 2018 en de installatie
van de gemeenteraad op 3 januari 2019 dient tot hersamenstelling van het beheersorgaan
van de bibliotheek overgegaan te worden.
In dit kader werd voorgesteld om het organiek reglement van dit beheersorgaan te
actualiseren.
1. Aanpassing organiek reglement
Ontwerptekst aangepast organiek reglement: zie bijlage.
Volgende wijzigingen wijzigingen worden voorgesteld:
 De twee vroegere teksten uit 1989 en 1995 worden samengevoegd in één
reglement.
 Het totaal aantal leden van het beheersorgaan wordt verminderd van 24 naar 16 (8
van de politieke strekkingen en 8 van de gebruikers).
 De wijze van evenredige verdeling van de mandaten wordt opgenomen.
 De wijze waarop de vertegenwoordigers van de gebruikers en de strekkingen
worden aangeduid, wordt opgenomen (was voordien niet bepaald).
Wijze evenredige verdeling van de mandaten
Wat betreft de afgevaardigden van de overheid dient overeenkomstig artikel 9 van het
cultuurpact het beginsel van de evenredige vertegenwoordiging in acht te worden
genomen.
De wijze waarop deze evenredige verdeling van mandaten gebeurde, was niet opgenomen
in het reglement.
Dit wordt als volgt toegevoegd aan het reglement:

"De mandaten worden volgens het principe van de evenredige vertegenwoordiging
verdeeld over de verschillende fracties die in de gemeenteraad vertegenwoordigd zijn."
In dit kader wordt het stelsel D'Hondt toegepast, wat volgend resultaat geeft bij de
verdeling van de acht mandaten over de verschillende politieke fracties:
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Wijze aanduiden vertegenwoordigers van de gebruikers en de strekkingen
De wijze waarop deze vertegenwoordigers worden aangeduid, was niet opgenomen in het
organiek reglement. Hierbij wordt voorgesteld om deze vertegenwoordigers eveneens te
laten voordragen door de fracties in de gemeenteraad, met inachtneming van de artikelen
3 en 8 van het cultuurpact.
In dit kader moeten de bepalingen van artikel 3 van het cultuurpact in acht genomen
worden, luidend als volgt:

"§ 1. (…)
§ 2. Het begrip filosofische en ideologische strekking steunt op een levensbeschouwelijke
opvatting of op een maatschappijvisie.
De vertegenwoordiging van de strekkingen steunt op hun aanwezigheid in de
vertegenwoordigende vergadering van de overeenstemmende overheid.
§ 3. De vertegenwoordiging van de gebruikers steunt op het bestaan van erkende
representatieve verenigingen binnen het territoriaal gebied en binnen de bevoegdheid van
de overheid of van de culturele instelling.
(…)
§ 4. Voor de toepassing van dit decreet mag geen enkele persoon, geen enkele organisatie,
geen enkele instelling zonder zijn instemming beschouwd worden als te behoren tot een
bepaalde ideologische of filosofische strekking."

Artikel 8 van het cultuurpact bepaalt verder het volgende betreffende de deelneming aan
het bestuur van de culturele instellingen:

"§1. In toepassing van artikel 3 moeten de overheden de gebruikersgroeperingen en de
ideologische en filosofische strekkingen volgens een billijke democratische en werkelijke
vertegenwoordiging met medebeslissende of adviserende stem betrekken bij het beheer
van de culturele instellingen, opgericht door of ressorterend onder de overheid.
§ 2. Het recht op vertegenwoordiging in een lichaam van beheer, bestuur of advies steunt:
-hetzij op het bestaan van een vertegenwoordigende gebruikersorganisatie in het
bevoegdheidsgebied van de overheid;
-hetzij op het bestaan van een vertegenwoordiging van de ideologische of filosofische
strekking in de vertegenwoordigende vergadering van de overeenstemmende overheid."
Motivering om deze vertegenwoordigers te laten aanduiden door de fracties:
 Het betreft de vaststelling van een procedure die in praktijk steeds op deze manier
werd toegepast.
 Indien deze vertegenwoordigers voorgedragen worden door de politieke fracties in
de gemeenteraad kan men concluderen dat de in de gemeenteraad aanwezige
strekkingen vertegenwoordigd zijn.
 Er bestaat verder geen verbod dat de fracties uit de gemeenteraad ook de
vertegenwoordigers van de gebruikers voordragen.
Ook het huishoudelijk reglement van het beheersorgaan werd licht geactualiseerd.
Bijkomende informatie:
/
Stemming:
Met 20 stemmen voor (Chris SELLESLAGH, Philip ROOSEN, Bart LAEREMANS, Karlijne VAN
BREE, Tom GAUDAEN, Eric NAGELS, William DE BOECK, Anne-Laure MOULIGNEAUX, Martine
DE COPPEL, Luk RAEKELBOOM, Yves VERBERCK, Christian DONNEUX, Elke WOUTERS, Brigitte
JANSSENS, Gilbert GOOSSENS, Chantal LAUWERS, Pierre VAN DEN WYNGAERT, Rudi VAN
HOVE, Linda DE PREE, Marnix SNAUWAERT), 2 stemmen tegen (Jean DEWIT, Patrick
VERTONGEN), 11 onthoudingen (Trui OLBRECHTS, Kirsten HOEFS, Eddie BOELENS, Gerlant
VAN BERLAER, Jelle DE WILDE, Jannik GROOTEN, Isabel GAISBAUER, Sofie ROELANDT,
Karima MOKHTAR, Katrien LE ROY, Katleen ORINX)
BESLUIT:
Artikel 1.
Het organiek reglement van het beheersorgaan van de bibliotheek als volgt vast te stellen:

Artikel 1:
Het beheer van het gemeentelijke openbare bibliotheek wordt overeenkomstig de bepaling
van artikel 9b van de wet van 16 juli 1973, waarbij de bescherming van de ideologische en
filosofische strekkingen wordt gewaarborgd, toevertrouwd aan een beheersorgaan dat is
samengesteld uit de vereniging van afgevaardigden van de gemeenteraad met de
vertegenwoordigers van de gebruikers en de strekkingen.
Artikel 2:
Het beheersorgaan van de openbare bibliotheek is samengesteld uit 8 afgevaardigden van
de politieke strekkingen van de gemeenteraad en uit 8 vertegenwoordigers van de
gebruikers en van de strekkingen.
Wat betreft de afgevaardigden van de overheid wordt overeenkomstig artikel 9 van het
cultuurpact het beginsel van de evenredige vertegenwoordiging in acht genomen.
De mandaten worden volgens het principe van de evenredige vertegenwoordiging verdeeld
over de verschillende fracties die in de gemeenteraad vertegenwoordigd zijn.
De vertegenwoordigers van de gebruikers en de strekkingen worden eveneens
voorgedragen door de fracties in de gemeenteraad, met inachtneming van de artikelen 3
en 8 van het cultuurpact.
Artikel 3.
De schepen van cultuur functioneert als waarnemer met raadgevende stem.
Artikel 4:
Het beheersorgaan kiest onder zijn leden een voorzitter en één of meer ondervoorzitter(s).
Artikel 5:

De functie van secretaris wordt waargenomen door de bibliothecaris.
Artikel 6:
Het beheersorgaan wordt steeds in haar geheel vernieuwd na elke
gemeenteraadsverkiezing. Zolang het nieuwe beheersorgaan niet is samengesteld blijft het
oude in functie.
Artikel 7:
Het beheersorgaan stelt voor het goede verloop van de inwendige aangelegenheden een
huishoudelijk reglement op, dat aan de goedkeuring van de gemeenteraad wordt
onderworpen.
Artikel 8:
Alle mandaten worden kosteloos waargenomen.
Art. 2.
Het huishoudelijk reglement van het beheersorgaan van de bibliotheek als volgt vast te
stellen:

Artikel 1
Het beheersorgaan bestaat uit 16 leden. Het beheersorgaan van de gemeentelijke
bibliotheek heeft een adviserende bevoegdheid ten aanzien van de inrichtende overheid
voor alles aspecten van het bibliotheekwerk (inrichting bibliotheek, openingsuren,
leesbevorderende projecten, …) en in het bijzonder voor het bibliotheekbeleidsplan.
Artikel 2
a. Het beheersorgaan wijst onder zijn leden een voorzitter en twee ondervoorzitters
aan bij volstrekte meerderheid van stemmen.
b. Indien de vereiste meerderheid niet wordt verkregen bij de eerste stemming, wordt
er bij herstemming gekozen tussen de twee kandidaten die de meeste stemmen
behaalden.
c. Bij staking van stemmen wordt de oudste kandidaat in jaren aangewezen tot
voorzitter of ondervoorzitter.
d. De bibliothecaris vervult ambtshalve de functie van secretaris en is adviserend lid
zonder stemrecht.
e. Het dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter, de ondervoorzitters en de secretaris.
Artikel 3
Bij afwezigheid van de voorzitter wordt deze vervangen door de ondervoorzitters en
vervolgens door het oudste lid in leeftijd.
Artikel 4
Elke samenkomst begint met het voorleggen van het verslag van de vorige vergadering. De
op de agenda gestelde punten worden besproken in de volgorde waarin zij op het
oproepingsbericht voorkomen. Alleen bij beslissing van het beheersorgaan kan deze
volgorde gewijzigd worden.
Artikel 5
Aan het mandaat van een lid wordt een einde gemaakt:
door vervanging vanwege de politieke fractie.
Door persoonlijk ontslag of door het aanvaarden van een bezoldigde betrekking bij
de gemeente.
Artikel 6
Het beheersorgaan wordt ten minste drie maal per jaar bijeengeroepen door de voorzitter,
die de agenda opstelt. Het beheersorgaan kan ook bijeengeroepen worden op verzoek van
één derde van de leden. Op het einde van elke vergadering wordt de datum van de
volgende vergadering vastgelegd.
Artikel 7
De uitnodiging tot een vergadering gebeurt schriftelijk, minstens zeven dagen vooraf. De
agendapunten worden opgenomen in de uitnodiging.
Artikel 8
Uiterlijk veertien dagen voor de vergadering mogen de leden zelf agendapunten indienen
bij de voorzitter.
Artikel 9
De meerderheid van de aanwezige leden beslist of een extra agendapunt bij
hoogdringendheid op de vergadering besproken wordt.
Artikel 10
Een agendapunt wordt goedgekeurd door de meerderheid, ongeacht het aantal aanwezige
leden. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.
Artikel 11

Op uitnodiging van de voorzitter of secretaris kunnen niet-leden (technische raadgevers)
vergaderingen bijwonen.
Artikel 12
Na drie opeenvolgende afwezigheden zonder verontschuldiging zal de voorzitter aan de
organisatie die een lid afvaardigde schriftelijk de vraag stellen of ze dit lid al dan niet
wensen te vervangen.
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