UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN DE BERAADSLAGINGEN
VAN DE GEMEENTERAAD.
Vergadering van 29 april 2019.
Aanwezig: L. Jacobs, burgemeester-voorzitter; S. Lathouwers, J. Van den Bergh, J.
Oerlemans, S. Hoppenbrouwers, M. De Bock, schepenen; K. Vanhees, H. De Schepper, M.
Aerts, L. Peeters, J. Van Esbroeck, C. De Rydt, D. Van Aert, I. Verhaert, J. Duerloo, S. Van
Looveren, C. De Roeve, H. Beyers, D. Beyers, G. Delcroix, L. Van den Keybus, A. Van der
Poel, W. Vanden Bergh, D. Arnold, raadsleden ;
V. Gabriels, algemeen directeur.
Verontschuldigd: M. Beyers, raadslid.
Onderwerp: Punt 7: Goedkeuring van het gewijzigde organiek reglement voor het
beheersorgaan van de bibliotheek.
De gemeenteraad, vergaderd in openbare zitting
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017;
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 gemeenteraadsbesluit van 30 september 2013 waarbij het aangepaste organiek
reglement van het beheersorgaan van de gemeentelijke bibliotheek werd goedgekeurd;
Overwegende dat het noodzakelijk is om het organiek reglement voor het beheersorgaan van
de bibliotheek aan te passen omdat het wettelijk kader dat op het organiek reglement van
toepassing is, grondig gewijzigd is; dat dit onder andere gevolgen heeft voor de bevoegdheden
en verplichtingen van de bibliotheek;
Gelet op de bespreking van de aanpassing van het huidige organiek reglement tijdens de
vergadering van het beheersorgaan van de bibliotheek van 29 januari 2019;
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Gehoord de schepenen bevoegd voor cultuur;
BESLUIT: met 24 jastemmen van Clarisse De Rydt, Wouter Vanden Bergh, Inga Verhaert,
Jan Van Esbroeck, Jef Duerloo, Anita Van der Poel, Gilles Delcroix, Domien Arnold, Koen
Vanhees, Hans De Schepper, Monique Aerts, Lies Van den Keybus, Cindy De Roeve, Dieter
Beyers, Hanne Beyers, Stefanie Van Looveren, Wies Peeters, Didier Van Aert, Sandra
Hoppenbrouwers, Silke Lathouwers, Jef Van den Bergh, Maarten De Bock, Jan Oerlemans
en Lukas Jacobs
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Artikel 1.De gemeenteraad keurt de aanpassingen aan het organiek reglement van de gemeentelijke
bibliotheek goed. Het aangepaste reglement gaat hierbij integraal als bijlage.

“ORGANIEK REGLEMENT BEHEERSORGAAN BIBLIOTHEEK
KALMTHOUT
TITEL I: OPDRACHT
ARTIKEL 1.
Er wordt een beheersorgaan opgericht dat als opdracht krijgt de inrichtende overheid
(gemeenteraad en college van burgemeester en schepenen) bij te staan bij het beheer
van de gemeentelijke openbare bibliotheek.

TITEL II: OMVANG
ARTIKEL 2.
De gemeentelijke openbare bibliotheek omvat volgende gebouwen:
Bib Kalmthout, gelegen te Kerkeneind 23, 2920 Kalmthout
Jeugdbib Nieuwmoer, gelegen te Nieuwmoer-dorp 12, 2920 Kalmthout

TITEL III: DOEL
ARTIKEL 3.
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, mediawijsheid en digitale
geletterdheid; ze werkt in een geest van objectiviteit en vrij van levensbeschouwelijke,
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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;

TITEL V: SAMENSTELLING
ARTIKEL 5.
$ 1.

$ 2.

$ 3.

$ 4.

$ 5.

Het beheersorgaan wordt samengesteld enerzijds uit afgevaardigden van de
inrichtende overheid, aangewezen volgens het proportioneel stelsel en
anderzijds uit gebruikers en vertegenwoordigers van filosofische en
ideologische strekkingen.
Het aantal leden van het beheersorgaan met stemrecht bedraagt 16. 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.
De fractie in de gemeenteraad die door toepassing van het proportioneel
stelsel geen lid van het beheersorgaan zou kunnen aanduiden, zal één
afgevaardigde aanduiden die in het beheersorgaan zitting heeft zonder
stemrecht.
De gemeenteraad bepaalt de criteria waaraan de afgevaardigden van
gebruikers en filosofische en ideologische strekkingen moeten beantwoorden
en de manier waarop kandidaturen ingediend worden. In de mate van het
mogelijke zal een onrechtmatig overwicht zowel van één van de ideologische
en filosofische strekkingen als van één van de gebruikersgroeperingen worden
voorkomen.
De leden van het beheersorgaan worden benoemd door de gemeenteraad.
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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:
1. 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.
2. 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.
3. Door ontslag van het lid. Dit ontslag dient schriftelijk aan de voorzitter van het
beheersorgaan meegedeeld te worden.
4. Door overlijden of rechtsonbekwaamheid.
5. Door uitsluiting, waarover het beheersorgaan met een meerderheid van twee
derden van de aanwezige stemgerechtigde leden beslist. Een nietgemotiveerde afwezigheid op drie achtereenvolgende samenkomsten van het
beheersorgaan is een reden tot uitsluiting.
De gemeenteraad moet overgaan tot een globale hernieuwing van zijn
vertegenwoordigers in de loop van de zes eerste maanden volgend op de installatie
van een nieuwe gemeenteraad.
$ 2.

$ 3.

Het lidmaatschap mag niet langer duren dan zes jaar, maar is hernieuwbaar.
De lidmaatschappen die worden toegekend na de goedkeuring van dit
organiek reglement, lopen tot ten laatste zes maanden na installatie van een
nieuwe gemeenteraad. Het vroegere beheersorgaan blijft echter in functie
totdat de nieuwe raad is geïnstalleerd.
Indien aan een lidmaatschap voortijdig een einde komt, door de redenen
vermeld in dit artikel, wordt zo spoedig mogelijk in de opvolging voorzien door
de gemeenteraad. Deze opvolging moet geschieden met inachtneming van de
voorwaarden gesteld onder artikel 6. De opvolger voleindigt het mandaat.
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TITEL VI: VOORZITTER EN ONDERVOORZITTER
ARTIKEL 8
Het beheersorgaan kiest onder zijn stemgerechtigde leden bij geheime zitting en bij
volstrekte meerderheid een voorzitter en een ondervoorzitter, zodanig dat één van
beiden behoort tot de afgevaardigden van gebruikers en van ideologische en
filosofische strekkingen.

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.

TITEL VIII. SAMENKOMSTEN, HUISHOUDELIJK REGLEMENT
ARTIKEL 10.
Het beheersorgaan komt ten minste twee maal per jaar samen en 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.
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ARTIKEL 12.
$ 1.

Van elke bijeenkomst van het beheersorgaan, wordt een verslag opgesteld.
Deze notulen worden opgesteld onder de verantwoordelijkheid van de
secretaris.

$ 2.

De leden 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, 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 leden en
de waarnemers van het beheersorgaan.
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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.Dit reglement treedt in werking vanaf 1 mei 2019.

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL:

Bij bevel:
Algemeen directeur

Voorzitter
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