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HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN HET BEHEERSORGAAN

Artikel 1
Dit huishoudelijk reglement regelt de inwendige aangelegenheden van het beheersorgaan.
Artikel 2
De openbare bibliotheek wordt beheerd door een beheersorgaan. Dit beheersorgaan is samengesteld uit
twaalf stemgerechtigde leden: zes leden als vertegenwoordigers van de politieke partijen zetelend in de
gemeenteraad pro rata hun aantal verkozenen enerzijds en anderzijds zes leden uit de culturele sector
en/of uit het plaatselijk onderwijs.
Er kunnen eveneens leden worden aangeduid met raadgevende stem.
De aanduiding van de zes leden als vertegenwoordigers van de politieke partijen zetelend in de
gemeenteraad gebeurt als volgt: elke politieke fractie in de gemeenteraad kan minstens één lid van het
beheersorgaan voordragen en dit voordrachtrecht waarborgt elke fractie een vertegenwoordiging in het
beheersorgaan. Voor het bepalen van een politieke fractie wordt gekeken naar de laatste verkiezing. Het
gemeenteraadslid of de gemeenteraadsleden die op eenzelfde lijst verkozen zijn, vormen één fractie.
Indien de gewaarborgde vertegenwoordiging evenwel afbreuk zou doen aan de mogelijkheid voor de
fracties die vertegenwoordigd zijn in het college van burgemeester en schepenen om de helft plus één
van de leden van het beheersorgaan voor te dragen, worden de mandaten evenredig verdeeld over de
fracties waaruit de gemeenteraad is samengesteld.
Artikel 2 bis
Het beheersorgaan verkiest onder de stemgerechtigde leden een Voorzitter en een Ondervoorzitter, en
dit bij gewone meerderheid in een geheime stemming.
Artikel 3
Het beheersorgaan vergadert ten minste 4 keer per jaar en telkens wanneer de noodzakelijkheid zich
voordoet.

Bibliothecaresse: Nelly Wyns
tel 02/397.11.72
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Bib-medewerkster: Claudia Deschuyteneer
tel 02/397.11.70

OPENINGSUREN
Dinsdag 14u – 17u
Woensdag 14u – 18u
Vrijdag 15u30 – 19u
Zaterdag 10u – 12u

Artikel 4
De uitnodigingen met de vermelding van de agenda moeten ten minste zeven dagen vóór de
vastgestelde datum bij de leden toekomen. De voorzitter en de secretaris stellen de agenda op.
Elk lid kan hen verzoeken een punt op de agenda te plaatsen. Dringende punten kunnen bij 2/3
meerderheid door de leden bij het begin van de vergadering aan de agenda worden toegevoegd
Artikel 5
De vergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter van het beheersorgaan of, bij diens
afwezigheid, door de ondervoorzitter. Indien de voorzitter en de ondervoorzitter afwezig zijn, wordt het
voorzitterschap door het oudste stemgerechtigde lid waargenomen.
Artikel 6
Het beheersorgaan kan enkel geldig beslissen wanneer de helft van haar stemgerechtigde leden
aanwezig is. Wordt het aantal niet bereikt dan is een tweede vergadering voorzien binnen de veertien
dagen met dezelfde agenda. Deze vergadering zal dan geldig kunnen beslissen, ongeacht het aantal
aanwezige leden.
Artikel 7
Bij gelijkheid van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.
Artikel 8
Het beheersorgaan kan personen die geen lid zijn, omwille van hun hoedanigheid en/of expertise
uitnodigen deel te nemen aan de vergadering zonder stemrecht.
Artikel 9
De hoedanigheid van stemgerechtigd lid wordt verloren door:
- het verstrijken van de mandaattermijn;
- het ontslag van het lid (dit ontslag moet schriftelijk aan de voorzitter worden medegedeeld);
- het niet meer in de gemeente woonachtig zijn;
- overlijden of handelingsonbekwaamheid;
- indiensttreding als personeelslid van de gemeente of van de toezichthoudende overheid.
Artikel 10
Indien aan een stemgerechtigd lidmaatschap voortijdig een einde komt, wordt zo spoedig mogelijk in de
opvolging voorzien door de gemeenteraad. De opvolger voleindigt het mandaat.

Dit besluit werd gepubliceerd op de website op 20 februari 2015.
Goedgekeurd door het beheersorgaan in vergadering, dd. 25/11/2014

De secretaris,
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De voorzitter,
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