ORGANIEK REGLEMENT VAN HET BEHEERSORGAAN
VAN DE GEMEENTELIJKE OPENBARE BIBLIOTHEEK
VOEREN
Titel 1: doel en omvang
Artikel 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.
Artikel 2:
De gemeentelijke openbare bibliotheek omvat volgend gebouw:
Gemeentelijke Openbare Bibliotheek, gelegen te Berneauweg 40, 3798 Voeren.

Titel 2: samenstelling
Artikel 3:
Het beheersorgaan wordt samengesteld uit stemgerechtigde leden en niet-stemgerechtigde leden
volgens de B-formule overeenkomstig de bepalingen van het artikel 9b van het decreet van 28 januari
1974 betreffende het Cultuurpact.
Stemgerechtigde leden:
Zij bestaat uit maximaal 10 stemgerechtigde leden inclusief de gecoöpteerden:
•

•

Afgevaardigden van de gebruikers en filosofische en ideologische strekkingen:
- 1 (één) afgevaardigde uit de lezersgroepen
- 1 (één) afgevaardigde uit de socio-culturele verenigingen
- 1 (één) afgevaardigde uit de scholengroep
- 1 (één) afgevaardigde uit de leners van de bibliotheek
Het samengesteld beheersorgaan kan deskundigen coöpteren omwille van hun kennis en
ervaring. Het aantal deskundigen mag niet groter zijn dan één derde van het totale aantal
leden van het beheersorgaan vóór coöptatie. Kandidaten die wensen gecoöpteerd te worden,
geven dit schriftelijk te kennen aan de voorzitter van het beheersorgaan. De stemgerechtigde
leden worden vertegenwoordigd door beide geslachten volgens de 1/3 regel. De kandidaturen
van de gebruikersgroep worden bekrachtigd door de gemeenteraad.
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Niet-stemgerechtigde leden:
Zij bestaat uit niet-stemgerechtigde leden:

•

De bibliothecaris (secretaris)

Afgevaardigden van de inrichtende overheid:
- Schepen van cultuur aangeduid door de gemeenteraad
- 3 (drie) politieke mandatarissen aangeduid door de politieke fracties volgens het stelsel
van integraal evenredige vertegenwoordiging/systeem Dhondt.

Artikel 4:
§ 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 6 (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 6 (zes)
eerste maanden volgens op de installatie van de nieuwe gemeenteraad.
4. Door ontslag van het lid. Dit ontslag dienst schriftelijk aan de voorzitter van het beheersorgaan
meegedeeld te worden.
5. Door uitsluiting, waarover het beheersorgaan met een meerderheid van twee derde van de
aanwezige stemgerechtigde leden beslist. Een niet-gemotiveerde afwezigheid op 3 (drie)
achtereenvolgende samenkomsten van het beheersorgaan is een reden tot uitsluiting.
§ 2. Het lidmaatschap mag niet langer duren dan 6 (zes) jaar, maar is hernieuwbaar. De
lidmaatschappen die worden toegekend na de goedkeuring van dit organiek reglement, lopen tot
ten laatste 6 (zes) maanden na de installatie van een nieuwe gemeenteraad. Het vroegere
beheersorgaan blijft echter in functie totdat de nieuwe raad is geïnstalleerd.
Artikel 5:
De toetreding tot het beheersorgaan omhelst de aanvaarding van het organiek reglement en van het
huishoudelijk reglement en houdt de verplichting in tot het nakomen ervan.

Titel 3: bevoegdheden en verplichtingen
Artikel 6:
Het beheersorgaan heeft een adviserende bevoegdheid ten aanzien van de inrichtende overheid voor
alle aspecten van het bibliotheekbeleid (werking, inrichting en uitrusting, financiële beleid,…).
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Titel 4: vergaderingen, beslissingen en huishoudelijk reglement
Artikel 7:
Het beheersorgaan komt ten minste 2 (twee) maal per jaar samen en zo dikwijls als de belangen van
de gemeentelijke bibliotheek het vereisen. De uitnodigingen, met vermelding van de agenda, worden
ten minste 7 (zeven) dagen voor de vastgestelde datum verstuurd. De secretaris ondertekent de
uitnodiging. Aan de beheerders die hiermee ingestemd hebben kan de oproeping per e-mail
gebeuren. De voorzitter en de secretaris stellen ook de agenda op. Elk lid kan verzoeken een punt op
de agenda te plaatsen.
Artikel 8:
Beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid. Bij staking van stemmen is de stem van de
voorzitter doorslaggevend.
Artikel 9:
Het beheersorgaan stelt een huishoudelijk reglement op waarin zij haar interne werking verder regelt,
minstens wat betreft de leiding van de vergaderingen, de agenda en de wijze van stemmen.
Artikel 10:
§ 1. Van elke bijeenkomst van het beheersorgaan, wordt een verslag opgesteld en opgenomen in een
register. Deze notulen worden opgesteld onder de verantwoordelijkheid van de
secretaris/bibliothecaris en worden door hem samen met de voorzitter ondertekend. Deze worden op
de volgende samenkomst goedgekeurd.
§ 2. De leden van het college van burgemeester en schepenen ontvangen een verslag van de
samenkomsten va n het beheersorgaan.

Titel 5: voorzitter
Artikel 11:
De voorzitter wordt gekozen onder de stemgerechtigde leden, bij geheime stemming en bij gewone
meerderheid. Bij een staking van stemmen wordt de jongste kandidaat voorzitter.

Titel 6: einde mandaat
Artikel 12:
Het beheersorgaan wordt steeds in zijn geheel vernieuwd, uiterlijk 6 (zes) maanden na de installatie
van de nieuwe gemeenteraad. Het vroegere beheersorgaan blijft in functie totdat het nieuwe
beheersorgaan geïnstalleerd is.

Titel 7: verzekeringen
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 leden van het beheersorgaan.
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