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ORGANIEK REGLEMENT BEHEERSORGAAN BIBLIOTHEEK
ALKEN
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 volgend gebouw :
Hoofdbibliotheek, gelegen te Papenakkerstraat 5 Alken
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; ze werkt in een geest van objectiviteit en vrij van
levensbeschouwelijke, politieke en commerciële invloeden. Deze taken worden
geconcretiseerd in een gemeentelijk bibliotheekbeleidsplan.
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 gebruikersreglement, …) en in het bijzonder over de beleidsplanning met
betrekking tot de bibliotheek.
Om de 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 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).
Titel V: Samenstelling
Artikel 5.
§ 1. Het beheersorgaan wordt samengesteld
enerzijds uit 1 effectief afgevaardigde per politieke partij in de gemeenteraad zetelend.
Deze afgevaardigde mag niet zetelen als gemeenteraadslid. En anderzijds uit
vertegenwoordigers van filosofische en ideologische strekkingen. Daarnaast kan het al
samengestelde beheersorgaan deskundigen coöpteren als werkend lid. Het aantal
deskundigen mag niet groter zijn dan één derde van het totale aantal leden van het
beheersorgaan vòòr coöptatie. De gecoöpteerde leden zijn stemgerechtigd.
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§ 2. Het aantal leden van het beheersorgaan bedraagt 15.
§ 3. Waarnemers :
 De schepen van cultuur
 De bibliothecaris (gemeentelijke ambtenaar)
§ 4. De (niet-gecoöpteerde) leden van het beheersorgaan worden benoemd door de
gemeenteraad.
De bevoegdheid voor het aanduiden van vervangingen van de effectieve leden, wordt
gedelegeerd aan het college van burgemeester en schepenen.
Artikel 6.
De toetreding tot het beheersorgaan behelst de aanvaarding van het organiek 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. 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. 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. Voor gecoöpteerde leden: het lidmaatschap vervalt automatisch wanneer de
gemeenteraad overgaat tot een globale hernieuwing van zijn vertegenwoordigers in
de loop van de zes eerste maanden volgend op de installatie van de nieuwe
gemeenteraad.
4. Door ontslag van het lid. Dit ontslag dient schriftelijk aan de voorzitter van het
beheersorgaan meegedeeld te worden.
5. Door overlijden of rechtsonbekwaamheid.
6. Door uitsluiting, waarover het beheersorgaan met een meerderheid van twee
derden van de aanwezige stemgerechtigde leden beslist.
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.
7. Door te zetelen in de gemeenteraad.
§ 2. 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.
§ 3. 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.

Titel VI: Voorzitter, Ondervoorzitter
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Artikel 8.
Het beheersorgaan kiest onder zijn stemgerechtigde leden (alle stemgerechtigde leden
behalve de afgevaardigden vanuit de inrichtende overheid) bij geheime stemming en bij
volstrekte meerderheid een voorzitter en een ondervoorzitter.
De kandidaturen worden tijdens de vergadering gevraagd.
Indien bij de eerste stemronde geen enkele kandidaat de wettelijke vereiste meerderheid
van stemmen heeft behaald, d.w.z. de volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte
stemmen, dan gaat men over tot herstemming tussen de twee kandidaten die bij de eerste
stemronde de meeste stemmen hebben bekomen.
Bij herstemming is gekozen de kandidaat die de meerderheid van stemmen heeft bekomen ;
bij gelijkheid van stemmen tussen de kandidaten heeft de oudste onder hen de voorkeur.
De vergaderingen van het beheersorgaan worden voorgezeten door de voorzitter, bij diens
afwezigheid door de ondervoorzitter en als ook deze afwezig is door het stemgerechtigd lid
met de hoogste leeftijd.
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.
§1. Het beheersorgaan komt ten minste tweemaal per jaar samen en zo dikwijls als de
belangen van de gemeentelijke bibliotheek het vereisen.
§2. De oproepingsbrieven worden ondertekend door de voorzitter of bij ontstentenis door de
ondervoorzitter, alsmede door de secretaris (bibliothecaris). De uitnodigingen worden ten
minste 8 dagen voor de bijeenkomst verstuurd naar de leden van de raad van bestuur. De
agenda wordt bij de uitnodiging gestuurd. Aan de beheerders die hiermee ingestemd
hebben kan de oproeping per e-mail geschieden.
§3. Het beheersorgaan bepaalt tijdens zijn bijeenkomst in de mate van het mogelijke de
voorlopige datum van de volgende vergadering en haar voorlopige agenda. De definitieve
agenda wordt samengesteld door de voorzitter, bij diens ontstentenis door de
ondervoorzitter, in overleg met de bibliothecaris.
§4. Op de agenda moet elk voorstel worden ingeschreven dat ten minste 3 weken voor de
samenkomst schriftelijk door een lid werd ingediend bij de voorzitter of de bibliothecaris.
§5. Een derde van de stemgerechtigde leden van het beheersorgaan kan de bijeenroeping
van de beheerraad eisen met een door hen opgetelde agenda. Deze samenkomst moet
plaatsvinden binnen de maand na het schriftelijk verzoek dat ingediend werd door de
voorzitter.
Buitengewone vergaderingen op verzoek van de leden kunnen niet opgeroepen worden
tijdens de maanden juli en augustus.
§6. Het beheersorgaan kan geldig beraadslagen en adviezen formuleren over punten die op
de agenda vermeld worden, ongeacht het aantal aanwezigen.
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De leden van het beheersorgaan kunnen zich niet laten vervangen door plaatsvervanger of
volmacht geven aan een ander lid.
§7. Elke samenkomst begint met het voorleggen en het overlopen van het verslag van de
vorige vergadering.
De op de agenda gestelde punten worden besproken in de volgorde waarin zij op het
oproepingsbericht voorkomen. Alleen bij beslissing van het beheersorgaan aan het begin
van de vergadering kan deze volgorde gewijzigd worden.
§8. Over andere hoogdringende onderwerpen die niet op de agenda voorkomen, kan niet
geldig beraadslaagd worden, tenzij mits akkoord van minstens de helft van de aanwezige
stemgerechtigde leden.
§9. Als een bepaald agendapunt niet kan worden afgehandeld, wordt het automatisch
verwezen naar de agenda van de volgende bijeenkomst en dan bij prioriteit behandeld,
tenzij de beheerraad anders bepaalt.
§10. De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van geldig uitgebrachte
stemmen.
Als er gestemd wordt over personen of functies, of op verzoek van minstens één derde van
de aanwezige stemgerechtigde leden, gebeurt de stemming geheim. In alle andere gevallen
is de stemming publiek.
§11.Bij publieke stemming is de stem van de voorzitter van de vergadering beslissend in
geval van staking van stemmen.
§12. Bij geheime stemming wordt het punt verworpen bij staking van stemmen.
§13. Van elke bijeenkomst van het beheersorgaan, wordt een verslag opgesteld en
bijgehouden in de bibliotheek. Deze notulen worden opgesteld onder de
verantwoordelijkheid van de secretaris en door hem samen met de voorzitter ondertekend,
na goedkeuring op de volgende samenkomst.
§14. 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 11.
Het beheersorgaan kan waarnemers met een raadgevende stem aanduiden.
Artikel 12.
§1. Het beheersorgaan kan werkgroepen vormen. 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.
§2. Het beheersorgaan kan voor de bespreking van bepaalde onderwerpen personen
uitnodigen omwille van hun deskundigheid zoals auteurs, leerkrachten, kinderen jongeren of
medewerkers van de bibliotheek. Zij hebben geen stemrecht.
Titel X: Verzekeringen
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Artikel 13.
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.
Artikel 14.
Het organiek reglement voor het beheersorgaan is slechts geldig na goedkeuring door de
gemeenteraad. Eventuele wijzigingen, die ter advies voorgelegd kunnen worden aan het
beheersorgaan, dienen ter goedkeuring voorgelegd te worden aan de gemeenteraad.
Alken, 2013
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