GOEDKEURING ORGANIEK REGLEMENT BIBLIOTHEEKCOMMISSIE
GEMEENTERAAD VAN 28 JANUARI 2013
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;
Gelet op het decreet van 13 juli 2001 houdende het stimuleren van een kwalitatief en integraal
lokaal cultuurbeleid;
Gelet op het decreet van 23 december 2005 houdende wijziging van het decreet van 13 juli
2001 houdende het stimuleren van een kwalitatief en integraal lokaal cultuurbeleid;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 11 januari 2002 bij het decreet op het lokaal
cultuurbeleid;
Gelet op het decreet van 6 juli 2012 betreffende het lokaal cultuurbeleid;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 15 september 2006 houdende wijziging van
het besluit van de Vlaamse Regering van 11 januari 2002 ter uitvoering van het decreet van 13
juli 2001 houdende het stimuleren van een kwalitatief en integraal lokaal cultuurbeleid;
Gelet op het voorliggende voorstel van organiek reglement voor de bibliotheekcommissie voor
de gemeentelijke openbare bibliotheek van Herenthout;
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen,
Besluit met eenparigheid van stemmen:
Enig artikel. Het organiek reglement van het beheersorgaan voor de gemeentelijke openbare
bibliotheek van Herenthout (ook genoemd: Bibliotheekcommissie) wordt vastgesteld als volgt:
Artikel 1.
Het beheersorgaan van de gemeentelijke openbare bibliotheek heeft als opdracht het
gemeentebestuur van Herenthout (gemeenteraad en college van burgemeester en schepenen)
bij te staan bij het beheer van de gemeentelijke openbare bibliotheek.
De bevoegdheden van het beheersorgaan dienaangaande worden nader omschreven in artikel
3.
Artikel 2.
§ 1. 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.
§ 2. De gemeentelijke openbare bibliotheek omvat volgende infrastructuur:
Gemeentelijke openbare bibliotheek, gelegen te Zwanenberg 27, 2270 Herenthout.
Artikel 3.
§ 1. 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 huishoudelijk reglement, …) en in het bijzonder over de
beleidsplanning met betrekking tot de bibliotheek.
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). Zo kan het beheersorgaan mee de beleidslijnen vaststellen in het
kader van de collectievorming.
Het advies van het beheersorgaan is niet bindend doch wanneer de uiteindelijke beslissing van
de gemeenteraad of van het college van burgemeester en schepenen afwijkt van het advies,
moet dit uitdrukkelijk gemotiveerd worden.
§ 2. 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.
§ 3. 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.
Artikel 4.
§ 1. Het beheersorgaan is samengesteld uit vertegenwoordigers van de politieke fracties van
de gemeenteraad én van de gebruikers.
Elke politieke fractie uit de gemeenteraad heeft 1 vertegenwoordiger in het beheersorgaan.

§ 2. Het beheersorgaan is maximum samengesteld uit 14 vaste leden die aan de goedkeuring
van de gemeenteraad zijn onderworpen met daarboven maximaal 4 gecoöpteerde leden.
§ 3. Bij de keuze van gecoöpteerde leden gaat het beheersorgaan uit van hetzij de
deskundigheid van betrokkene hetzij de aanvulling van de leden met personen uit belangrijke
nog niet in het beheersorgaan vertegenwoordigde bevolkingsgroepen uit het werkgebied.
§ 4. De leden van het beheersorgaan moeten – met uitzondering van het bibliotheekpersoneel
– woonachtig zijn in de gemeente Herenthout.
Artikel 5.
Zowel de vaste leden als de gecoöpteerde leden van het beheersorgaan hebben volwaardig
stemrecht.
De bevoegde schepen maakt uit hoofde van zijn functie deel uit van het beheersorgaan en
heeft raadgevende stem.
Artikel 6.
Bij aanstelling door het beheersorgaan van een voorzitter uit de vertegenwoordigers van de
politieke fracties van de gemeenteraad kiest het beheersorgaan een ondervoorzitter uit de
gebruikers en vice versa.
Artikel 7.
§ 1. In het beheersorgaan zetelt de bibliothecaris of een ander personeelslid van het A, B of
C4-C5-niveau met raadgevende stem.
§ 2. In het beheersorgaan wordt de functie van secretaris bij beurtrol waargenomen door de
bibliothecaris of een ander, door hem aangeduid personeelslid van de bibliotheek.
Artikel 8.
Het beheersorgaan wordt steeds in zijn geheel vernieuwd, bij voorkeur binnen de 3 maanden
na de installatie van de nieuwe gemeenteraad en uiterlijk tegen 1 juli van het jaar, volgend op
de gemeenteraadsverkiezingen.
Zolang die vernieuwing niet heeft plaatsgehad, blijft het oude in functie.
Artikel 9.
Het beheersorgaan stelt, voor het goede verloop van de inwendige aangelegenheden, een
huishoudelijk reglement op.
Artikel 10.
Het beheersorgaan stelt, om lopende zaken vlot te kunnen beheren, een dagelijks bestuur aan
waarin minstens de voorzitter en de ondervoorzitter zetelen met volwaardig stemrecht en de
bevoegde schepen en de bibliothecaris of een ander, door de bibliothecaris aangeduid
personeelslid van de bibliotheek met raadgevende stem. De bevoegdheden van het dagelijks
bestuur worden bepaald in het huishoudelijk reglement.
Artikel 11.
Alle mandaten worden kosteloos waargenomen.
Het gemeentebestuur voorziet in een bijkomende verzekering als vrijwilligers voor de
eventuele gecoöpteerde leden, aangezien dezen niet beschermd worden door een aanstelling
door de gemeenteraad.

