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Openbare bibliotheek Kuurne - Reglement beheersorgaan
2019 -2024 - goedkeuring

In openbare vergadering
Bevoegdheid en juridische grond
Artikel 162 van de grondwet.
Artikel 40 van het Decreet over het Lokaal bestuur van 22 december 2017.
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Artikels 326 tot en met 341 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december
2017 betreffende het bestuurlijk toezicht.
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.
Decreet van 6 juli 2012 betreffende het Lokaal Cultuurbeleid en latere wijzigingen.
Besluit van de Vlaamse Regering van 26 oktober 2012 ter uitvoering van het decreet van
6 juli 2012 betreffende het Lokaal Cultuurbeleid.
Feiten, context en argumentatie
In 2019 werd door de leden van het beheersorgaan bibliotheek geopperd om het huidig
huishoudelijk reglement aan te passen. Dit b.v. om de mogelijkheid om de uitnodigingen
per mail te versturen er te kunnen in opnemen.
Er wordt uitgegaan van het huidig huishoudelijk reglement, aangevuld met zaken uit een
‘modelreglement’ voor een beheersorgaan, uitgeschreven en uitgegeven door Locus
(steunpunt voor lokaal cultuurbeleid) in 2014 en de raadgevingen van op een opleiding
van datzelfde Locus om de rol van bibliothecaris en schepen in de vergadering te
omschrijven in het huishoudelijk reglement.
Onderstaande wijzigingen worden voorgesteld: (wijzigingen zijn in het vet aangeduid):

 Art.2










Het beheersorgaan vergadert tenminste 4 3 maal per jaar en telkens wanneer de
noodzakelijkheid zich voordoet. Er worden geen vergaderingen gehouden tijdens
de maanden juli en augustus.
Art.3
De uitnodigingen met vermelding van de agenda moeten tenminste 7 dagen
vóór de vastgestelde datum per mail bij de leden toekomen. Dit verzoek moet de
agenda, samengesteld door de voorzitter en secretaris, van de gevraagde
bijeenroeping vermelden. Elk lid kan de voorzitter en de secretaris
verzoeken een punt op de agenda te plaatsen.
Dringende punten kunnen bij twee derde meerderheid van de aanwezige leden bij
het begin van de vergadering aan de agenda toegevoegd worden.
Het huishoudelijk reglement kan bij twee derde meerderheid van de
aanwezige leden gewijzigd of aangevuld worden.
De leden van de beheerraad hebben recht van toezicht en toegang tot alle
lokalen van de Gemeentelijke Bibliotheek mits voorgaande verwittiging
aan de bibliothecaris.
Art.5
De beheerraad Het beheersorgaan van de bibliotheek bestaat uit minimum 22
17 leden, waarvan 7 8 vertegenwoordigers van de politieke partijen
vertegenwoordigd in de gemeenteraad en 15 9 vertegenwoordigers van de
ideologische strekkingen en gebruikers, zoals bij gemeenteraadsbeslissing van 26
september 2019 werd vastgesteld.
Art.6
De leden van de beheerraad het beheersorgaan worden aangesteld door de
gemeenteraad. Om de 6 jaar telkens na de installatie van de nieuwe
gemeenteraad, wordt de beheerraad, binnen de 3 maanden, opnieuw
samengesteld.
Art.10
Het beheersorgaan kiest onder zijn stemgerechtigde leden een voorzitter en een
ondervoorzitter, een penningmeester en een verslaggever.
Art.11
De vergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter van het beheersorgaan
of, bij diens aanwezigheid, door de ondervoorzitter. Indien de voorzitter en
ondervoorzitter afwezig zijn, wordt het voorzitterschap waargenomen door het
oudst aanwezig lid.
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De bibliothecaris of diens plaatsvervanger is de schakelfiguur tussen
gemeentebestuur en beheersorgaan. De bibliothecaris of diens
plaatsvervanger participeert ambtshalve aan alle vergaderingen van het
beheersorgaan en geeft informatie over de concrete werking,
doelstellingen en plannen van de bib. De bibliothecaris is niet
stemgerechtigd.
Art.12
De schepen van cultuur is verantwoordelijk voor het specifieke
beleidsdomein waarvoor het beheersorgaan van de bib is erkend. Hij is
afgevaardigde met enkel een raadgevende stem. De schepen speelt der
rol van informatiebron en luisterend oor en licht de beleidskeuzes van het
bestuur toe. Die taak kan bij diens afwezigheid worden overgenomen
door de bibliothecaris.
Art. 12 Art.13
De beheerraad het beheersorgaan kan slechts geldig beraadslagen, wanneer
minstens de helft van de stemgerechtigde leden aanwezig is.
Indien bij de aanvang van de vergadering het vereiste aantal leden niet aanwezig
is, wordt een kwartier later, ongeacht het aantal aanwezigheden voor dezelfde
agenda een volgende vergadering geopend. De beheerders kunnen zich niet laten
vervangen.
Art. 13 Art.14
De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van de geldig
uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter
beslissend. De stemmingen zijn geheim wanneer ze personen betreffen, en ook
wanneer de meerderheid van de aanwezige leden dit eist.
Art. 14 Art.15
Van elke bijeenkomst van de beheerraad het beheersorgaan wordt een
verslag opgemaakt en opgenomen in een register ad hoc, na goedkeuring
dat ter goedkeuring wordt voorgelegd op de volgende vergadering.
Deze notulen worden opgesteld door de secretaris en door hem, samen met de
voorzitter ondertekend. Elk lid ontvangt het verslag van de vergadering van
de beheerraad binnen een maand na de samenkomst
Art. 15 Art.16
De beheerraad Het beheersorgaan neemt het algemeen beheer waar van
de Plaatselijke Openbare Bibliotheek en stelt, binnen de perken van de
kredieten op de goedgekeurde begroting, alle beheersonderhandelingen
die nodig zijn om het gestelde doel te realiseren. geeft advies over het
algemeen beheer van de Openbare Bibliotheek. Dit algemeen beheer is
van toepassing op de gebouwen, de infrastructuur, de werking en de
volledige collectie. De adviezen zijn bedoeld ter ondersteuning van de
ruime werking van de bib en zijn gericht aan het gemeentebestuur.
Om die taak naar behoren te kunnen vervullen, vinden alle vergaderingen
plaats in de bibliotheek.
Het beheersorgaan heeft een adviserende bevoegdheid ten aanzien van
de inrichtende overheid voor alle aspecten van het bibliotheekwerk, en in
het bijzonder voor het bibliotheekbeleidsplan. Samen met de
bibliothecaris concretiseert het beheersorgaan het
bibliotheekbeleidsplan in een jaarlijks actieplan.
Art.16
Met het oog op de opmaak van de gemeentebegroting, legt de beheerraad
ieder jaar vóór 1 oktober, aan het Schepencollege een jaarprogramma
voor dat de uitgaven en inkomsten voor het volgende jaar ivm.de
bibliotheek budgetteert.

3/4

Art.17
De dagelijkse leiding van de POB wordt toevertrouwd aan de bibliothecaris van
de bibliotheek. Met inachtname van de bevoegdheden van het beheersorgaan en
de inrichtende overheid, wordt hij belast met de begeleiding van, het toezicht op
en de taakverdeling voor alle personeelsleden van de bibliotheek. De
bibliothecaris zorgt tevens voor het onderlinge contact en de informatie tussen
beheersorgaan, inrichtende overheid en personeelsleden.
Art.18
Aan het beheersorgaan van de gemeentelijke bibliotheek wordt jaarlijks
een gemeentelijke toelage verstrekt van € 350. Dit vaste jaarlijkse
bedrag dient voor de gewone werkingskosten (vergaderen, drank,
administratieve kost) en voor de binding (waardering!) van de leden, die
hun taak vrijwillig en onbezoldigd op zich nemen. (bvb verjaardagskaart,
nieuwjaarswens, traktaat) Het beheer van dit geld wordt toevertrouwd
aan een penningmeester die op de vergadering een overzicht geeft.
Verwijzingen
Gemeenteraadsbeslissing van 25 juni 2002 'Gemeentelijke Bibliotheek – instellen
bestuurscommissie volgens de nieuwe normen van het decreet en vaststellen van de
samenstelling ervan'.
Het huidig huishoudelijk reglement beheersorgaan bibliotheek.
Voorstel wijzigingen huishoudelijk reglement beheersorgaan biblitheek.
Huishoudelijk reglement beheersorgaan bibliotheek 2019-2024.
Verslag installatievergadering beheersorgaan bibliotheek 2019-2024, in het bijzonder
punt 5 'Overlopen van het beheersorgaanreglement en de goedkeuring ervan'.
Gemeenteraadsbeslissing van 26 september 2019 'Plaatselijke openbare bibliotheek aanduiden vertegenwoordigers in het beheersorgaan'.
Adviezen en visum
Positief advies van het beheersorgaan van de openbare bibliotheek Kuurne van 30
september 2019.
Publieke stemming
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit
Artikel 1
Reglement beheersorgaan openbare bibliotheek Kuurne 2019 -2024 zoals voorgesteld als
bijlage wordt goedgekeurd. De bijlage maakt integraal deel uit van deze beslissing.
Artikel 2
Het reglement beheersorgaan openbare bibliotheek Kuurne 2019-2024 treedt in werking
op 1 april 2020.
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