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UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN
DE GEMEENTERAAD
openbare zitting van 18 juni 2015
Aanwezig: de heer Miel CRAEGHS

burgemeester
de heren Tom SEURS, Jo SANTERMANS, Marc BERGMANS en mevrouw Kathleen DE CLEENE
schepenen
de heren Nico KNEVELS, Michel THIJS, Valeer HOOGMARTENS, Ben KNOOPS Erik NOTERMANS,
raadsleden
mevrouw Nele STEEGMANS, de heer Bjorn ULENAERS, mejuffrouw Merel CREMERS, de heer Luc LAMBERIGTS,
mevrouw Mady DISTELMANS, mejuffrouw Joke DRIESSEN, de heer Jos HAUMONT en mevrouw Jacqueline Schrijvers
mevrouw Wendy PEETERS
gemeentesecretaris
de heer Guido HOOGMARTENS
voorzitter gemeenteraad

DAGORDE: GOEDKEURING WIJZIGING ORGANIEK
PLAATSELIJKE BIBLIOTHEEK AS

REGLEMENT

BEHEERSORGAAN

DE GEMEENTERAAD:
Gelet op de Wet van 16 juli 1973 waarbij de bescherming van de ideologische en filosofische strekkingen
gewaarborgd wordt en het decreet van 28 januari 1974 betreffende het Cultuurpact;
Gelet op het Cultuurpactdecreet van 28 januari 1974, waarbij de gemeentebesturen een beroep moeten doen
op bestaande of op te richten organen en structuren met het oog op inspraak en advies van de
gebruikersgroeperingen en de ideologische en filosofische strekkingen bij de voorbereiding en de uitvoering
van het cultuurbeleid;
Gelet op de bepalingen van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, in het bijzonder art. 200, waarin staat dat
ten
hoogste twee derden van de leden van de hier bedoelde raden en overlegstructuren van hetzelfde geslacht
moet zijn, en zijn latere wijzigingen;
Gelet op het decreet van 6 juli 2012 betreffende het Lokaal Cultuurbeleid, waardoor het gemeentebestuur met
het oog op de organisatie van het overleg en de advisering bij de voorbereiding en de evaluatie van het
cultuurbeleid, inzonderheid bij de opmaak en de uitvoering van het strategisch meerjarenplan, een adviesraad
voor cultuur moet oprichten;
Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 26 oktober 2012 ter uitvoering van het decreet van 6 juli
2012 betreffende het Lokaal Cultuurbeleid;
Overwegende dat de reglementen van de diverse gemeentelijke adviesraden op elkaar worden afgestemd
zodat de praktische werking van de diverse adviesraden en beheersorganen op dezelfde manier verloopt;
Gelet op het door de Gemeenteraad goedgekeurd organiek reglement voor de gemeentelijke adviesraden en
overlegstructuren van 28 maart 2013;
Gelet op het verslag van de beheerraad van de bibliotheek op 27 april 2015 betreffende het advies gewijzigd
organiek reglement van de openbare bibliotheek;
Gelet op het verslag van de culturele raad op 2 juni 2015 betreffende het advies gewijzigd organiek reglement
van de openbare bibliotheek;
Gelet op het advies van het schepencollege van 5 juni 2015 betreffende het gewijzigd organiek reglement van
de openbare bibliotheek.
Met 17 stemmen voor, 0 stemmen tegen bij 0 onthoudingen;

BESLUIT:
Art. 1

Het gewijzigde organiek reglement van het beheersorgaan van de openbare bibliotheek van As goed te
keuren als volgt:

ORGANIEK REGLEMENT BEHEERSORGAAN OPENBARE BIBLIOTHEEK AS
Titel I: Opdracht
Artikel 1
Er wordt een beheersorgaan opgericht dat als opdracht krijgt de inrichtende overheid (gemeenteraad en
college van burgemeester en schepenen) en de bibliothecaris bij te staan bij het beheer van de gemeentelijke
openbare bibliotheek.
De bevoegdheden van het beheersorgaan dienaangaande worden nader omschreven in artikel 4.
Titel II: Omvang
Artikel 2
De gemeentelijke openbare bibliotheek omvat volgende infrastructuur:
Hoofdbibliotheek gelegen in de Kerkstraat 6 te 3665 te AS.
Titel III: Doel
Artikel 3
(art. 2, 4° decreet van 6 juli 2012 betreffende het Lokaal Cultuurbeleid)
De gemeentelijke openbare bibliotheek is een basisvoorziening waar elke burger terecht kan met zijn vragen
over kennis, cultuur, informatie en ontspanning, en die actief bemiddelt bij het beantwoorden van deze vragen.
De openbare bibliotheek is actief inzake cultuurspreiding en cultuurparticipatie; ze werkt in een geest van
objectiviteit en vrij van levensbeschouwelijke, politieke en commerciële invloeden. Deze taken worden
geconcretiseerd in de strategische meerjarenplanning van de gemeente.
Titel IV: Bevoegdheden en verplichtingen
Artikel 4
Het beheersorgaan heeft inspraak- en adviesrecht over alle aspecten van het beheer van de openbare
bibliotheek (werking, verbouwingswerken, inrichting en uitrusting, het financiële beleid, het opstellen van het
huishoudelijke reglement, …) en in het bijzonder over de beleidsplanning met betrekking tot de bibliotheek.
Om zijn bevoegdheden daadwerkelijk te kunnen uitoefenen heeft het beheersorgaan recht op informatie ten
aanzien van alle beleidsbeslissingen van de inrichtende overheid betreffende de openbare bibliotheek.
Het beheersorgaan stelt, samen met de bibliothecaris een jaarlijks actieplan op, dat ter goedkeuring wordt
voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen. Het beheersorgaan stelt jaarlijks ook, samen met
de bibliothecaris, een werkingsverslag op dat beschrijft hoe het actieplan in het voorbije jaar werd uitgevoerd
en dat ter goedkeuring wordt voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen. Eventuele
afwijkingen ten aanzien van het actieplan worden uitdrukkelijk gemotiveerd.
Het beheersorgaan werkt onder andere mee aan het respecteren van de wettelijke opdrachten van de
bibliotheek zoals opgesomd in het decreet van 6 juli 2012 betreffende het lokaal cultuurbeleid (artikel 9).
Het Beheersorgaan wordt betrokken bij het opstellen en wijzigen van het dienstreglement voor de gebruikers
van de openbare bibliotheek .
Hulp bieden bij het bepalen van het algemeen beleid inzake promotie van de bibliotheek en het organiseren
van uitbreidingsactiviteiten.
Titel V: Samenstelling
Het Beheersorgaan wordt samengesteld uit minimum 12 leden
Het aantal leden van het beheersorgaan dat afgevaardigd wordt door het gemeentebestuur bedraagt de helft
van het totaal aantal leden.
Het aantal afgevaardigden van gebruikers en filosofische en ideologische strekkingen bedraagt de helft van het
totaal aantal leden.
Artikel 5
§ 1. Het beheersorgaan wordt samengesteld volgens optie 9b van het Cultuurpact:
Het beheersorgaan bestaat uit de evenredige vertegenwoordiging van de politieke strekkingen in de
gemeenteraad. Het beheersorgaan wordt bijgestaan door een vaste commissie van advies, waarin de gebruikers

en filosofische en ideologische strekkingen vertegenwoordigd zijn. Deze commissie van advies heeft het recht op
een volledige voorlichting over de handelingen van het beheers- of bestuursorgaan.
§2. De berekening van het aantal afgevaardigden per politieke fractie gebeurt op basis van het aantal leden dat
elke politieke fractie telde op het ogenblik van de installatievergadering van de gemeenteraad.
§3. De gemeenteraad bepaalt eventuele criteria waaraan de afgevaardigden van gebruikers en filosofische en
ideologische strekkingen moeten beantwoorden en de manier waarop kandidaturen ingediend worden.
§4. De (niet-gecoöpteerde) leden van het beheersorgaan worden benoemd door de gemeenteraad. Elk lid van
het beheersorgaan heeft één stem.
Artikel 6
De toetreding tot het beheersorgaan behelst de aanvaarding van het organiek reglement en van het
huishoudelijk reglement, en houdt de verplichting in tot het nakomen ervan.
Artikel 7
§1. De hoedanigheid van lid van het beheersorgaan wordt verloren:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Voor de leden die benoemd zijn op voordracht van een politieke fractie van de gemeenteraad: indien
op voorstel van deze fractie een ander lid wordt benoemd.
Voor de leden die benoemd werden als afgevaardigde van de gebruikers of van de filosofische en
ideologische strekkingen: indien door de gemeenteraad een andere afgevaardigde wordt benoemd.
voor gecoöpteerde leden: indien het beheersorgaan beslist om tot vervanging over te gaan.
Door ontslag van het lid. Dit ontslag dient schriftelijk aan de voorzitter van het beheersorgaan
meegedeeld te worden.
Door overlijden of rechtsonbekwaamheid.
Door uitsluiting, waarover het beheersorgaan met een meerderheid van twee derden van de
aanwezige stemgerechtigde leden beslist.

§2. Na de installatie van de nieuwe gemeenteraad moet het beheersorgaan opnieuw worden samengesteld.
Het vroegere beheersorgaan blijft echter in functie totdat het nieuw samengestelde beheersorgaan is
geïnstalleerd. Het lidmaatschap mag dus niet langer duren dan zes jaar, maar is hernieuwbaar.
§3. Indien aan een lidmaatschap voortijdig een einde komt, wordt zo spoedig mogelijk in de opvolging voorzien
door de gemeenteraad. Deze opvolging moet geschieden met inachtneming van de voorwaarden gesteld onder
artikel 5.
§4. Bij vervanging van een beheerraadslid dat de gebruikers vertegenwoordigd wordt volgende procedure in
acht genomen:
Er wordt een oproep gelanceerd bij de bevolking, de leners van de bibliotheek en kenbaar gemaakt aan de
culturele raad. Geïnteresseerde personen kunnen door middel van het daarvoor bestemde formulieren zich
kandidaat stellen. Deze formulieren voor kandidaatstelling worden ter beschikking gesteld in de bibliotheek en
gepubliceerd op de gemeentelijke website en in het gemeentelijke info blad.
De termijn van kandidaatstelling bedraagt twee kalendermaanden na publicatie.
Bij meerdere kandidaturen beslissen de overige beheerraadsleden wie de meest geschikte kandidaat is .
De beheerraad maakt een gemotiveerde rangorde op en dit voorstel wordt voorgelegd aan het schepencollege.
Deze formuleert een advies voor de gemeenteraad.
Titel VI: Voorzitter, Ondervoorzitter
Artikel 8
Het beheersorgaan kiest onder zijn stemgerechtigde leden na kandidaatstelling bij geheime stemming en bij
volstrekte meerderheid een voorzitter en een ondervoorzitter.
Titel VII: Secretariaat
Artikel 9
De bibliothecaris is, zonder stemrecht, belast met het secretariaatswerk van het beheersorgaan. Hij kan zich
hierbij laten bijstaan door andere personeelsleden van de bibliotheek of de cultuurdienst
Titel VIII. Samenkomsten, huishoudelijk reglement

Artikel 10
Het beheersorgaan komt ten minste eenmaal per kwartaal samen of zo dikwijls als de belangen van de
gemeentelijke bibliotheek het vereisen.
Artikel 11
Het beheersorgaan stelt een huishoudelijk reglement op waarin zij haar interne werking verder regelt,
minstens wat betreft de leiding der vergaderingen, de agenda en de wijze van stemmen
Het huishoudelijk reglement dient niet aan de gemeenteraad ter goedkeuring te worden voorgelegd.
Artikel 12
§1. Van elke bijeenkomst van het beheersorgaan, wordt een verslag opgesteld en opgenomen in een register.
Deze notulen worden opgesteld onder de verantwoordelijkheid van de secretaris en door hem samen met de
voorzitter ondertekend, na goedkeuring op de volgende samenkomst.
§2. De leden, de waarnemers en het college van burgemeester en schepenen ontvangen een beknopt verslag
van de samenkomsten van het beheersorgaan binnen één maand na de samenkomst.
Titel IX: Waarnemers, Werkgroepen
Artikel 13
Het beheersorgaan kan waarnemers met een raadgevende stem aanduiden.
Artikel 14
Het beheersorgaan kan werkgroepen vormen in functie van de haar toevertrouwde bevoegdheden (zie artikel
4), waarvan de samenstelling en de werking bij huishoudelijk reglement bepaald worden. Het voorzitterschap
van deze werkgroepen wordt steeds waargenomen door een lid van het beheersorgaan. In de schoot van deze
werkgroepen kan beroep gedaan worden op niet-leden van het beheersorgaan of deskundigen.
Titel X: Verzekeringen
Artikel 15
Het beheersorgaan ressorteert onder het Gemeentebestuur. Ter dekking van de risico’s “Burgerlijke
Aansprakelijkheid”, “Rechtsbijstand” en “Lichamelijke Ongevallen”, zal het gemeentebestuur de nodige
verzekeringspolissen afsluiten voor de stemgerechtigde leden en de waarnemers van het beheersorgaan.
Titel XI: Algemene bepalingen
Artikel 16
Aan het organiek reglement voor het beheersorgaan kunnen slechts wijzigingen door de gemeenteraad
aangebracht worden, na voorafgaande besprekingen met het beheersorgaan, die tevens gevraagd moet
worden een schriftelijk advies uit te brengen .
Art. 2

In toepassing van artikel 252 § 1 van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 wordt de beknopte
beschrijving van dit besluit opgenomen in de overzichtslijst die voor algemeen bestuurlijk toezicht aan
de Provinciegouverneur verstuurd wordt.

Art. 3

Dit reglement treedt in werking op 1 juli 2015

aldus gedaan in zitting op datum als boven
namens de gemeenteraad

Wendy Peeters
gemeentesecretaris

Guido Hoogmartens
voorzitter gemeenteraad

