
Gemeenteraad 13 september 2007 

 

Plaatselijke Openbare bibliotheek : Aanpassing huishoudelijk reglement, Beheersorgaan. 

(21 ja) 

 

Gelet op het gemeentedecreet, inzonder de artikels 42,  43 en 256, lid 2; 

 

Gelet op het decreet van 13 juli 2001 houdende het stimuleren van een kwalitatief en integraal 

lokaal cultuurbeleid; zoals o.a. op 13 juli 2007 gewijzigd, en zijn uitvoeringsbesluiten; 

 

Gelet op het huishoudelijk reglement, zoals aangenomen bij gemeenteraadsbeslissing van 27 

juni 2002; 

  

 Overwegende dat het Beheersorgaan oordeelde dat zijn huishoudelijk reglement moest 

aangepast worden; 

 

 Gelet op de vergadering van het Beheersorgaan d.d. 11 april 2007 waar de wijzigingen 

(m.b.t. artikels 2 en 8) aan dit reglement voorgelegd werden; 

 

 Overwegende dat de gemeenteraad  op 10 mei 2007 deze aanvulling kon goedkeuren; 

 

 Gelet op het schorsingsbesluit d.d. 9 juli 2007 van de Gouverneur en dit van onze 

raadsbesluiten d.d. 10 mei 2007 m.b.t. aanpassing huishoudelijk POB- reglement en 

samenstelling van het beheersorgaan; 

 

Overwegende dat inhoudelijk er niet direct enige impact is van de schorsingsgrond op 

het gewijzigde reglement, maar dat duidelijkheid ook een kwaliteit is; 

 

Op voorstel van het college; 

 

Na beraadslaging tijdens dewelke: 

 

- De burgemeester licht het dossier toe en stelt dat de schorsingsbeslissing van de gouverneur 

niet geheel duidelijk en eenduidig was. 

 

- Raadslid R. Beeken schrikt hiervan omdat de burgemeester ooit reeds stelde dat de 

gouverneur altijd gelijk heeft. Het raadslid betreurt de zaak des te meer nu op voorhand. door 

Open VLD werd aangekondigd dat ze stappen zou ondernemen. De meerderheid trok zich 

daar uiteraard niets van aan in tegenstelling met wat ze zelf in haar beleidsplan (rond het 

rekening houden met redelijke argumenten van de meerderheid) verkondigde. Het is pijnlijk 

om te zien dat Tielt-Winge één van de laatste gemeenten in de regio is die haar adviesraden 

samenstelt. En blijkbaar worden in bepaalde adviesraden (zoals de ARTO) de politici 

helemaal “personae non gratae”, wat dan weer het andere “uiteinde” is…Het is duidelijk dat 

de meerderheid noodgedwongen de kritiek van Open VLD moet volgen ! 

 

- De burgemeester merkt op dat de raad van onze politiezone ook als laatste werd samengesteld 

en dit was niet dankzij de constructieve medewerking van de Open VLD-fractie. 

 

- Raadslid R. Beeken stelt dat de huidige meerderheid slecht geplaatst is om dergelijke 

opmerking te doen. 



 

 

Besluit: (21 ja) 

 

Artikel 1. 

 

De aanpassing d.d. 10 mei 2007 aan het huishoudelijk reglement wordt ingetrokken. 

 

Artikel 2 

 

Het huishoudelijk reglement van het Beheersorgaan van de gemeentelijke P.O.B. luidt, na 

incorporatie van de gewijzigde artikels 2 en 8, als volgt: 

 

“Art.1 –  Het huishoudelijk reglement regelt de inwendige aangelegenheden van het 

Beheersorgaan. 

 

Art. 2 –  Vanuit het Beheersorgaan wordt een dagelijks bestuur samengesteld. Het heeft enkel 

een regelende functie, zoals samenstellen van de dagorde enz. , maar geen autonoom 

beslissingsrecht. 

De samenstelling is voorzitter, ondervoorzitter,  de schepen verantwoordelijk voor 

bibliotheekwezen, de bibliothecaris en 1 lid van de gebruikersgroep. 

 

Art. 3 – Het Beheersorgaan vergadert tenminste driemaal per jaar en telkens wanneer de 

noodzakelijkheid zich voordoet. 

- Minimum 3 leden kunnen de vergadering bijeenroepen door middel van een schriftelijke 

aanvraag, waarna deze zal bijeenkomen binnen de 30 dagen. 

 

Art. 4 – De uitnodigingen met de vermelding van de agenda moeten tenminste 7 dagen voor de 

vastgestelde datum bij de leden toekomen. Het dagelijks bestuur stelt de agenda op. Elk lid kan 

hen verzoeken een punt op de agenda te plaatsen. Dringende punten kunnen bij twee derde 

meerderheid door de leden bij het begin van de vergadering aan de agenda worden toegevoegd. 

 

Art. 5 – Het Beheersorgaan kan personen die geen lid zijn, omwille van hun hoedanigheid 

uitnodigen. Zij hebben slechts een raadgevende stem. 

 

Art. 6 – 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 waargenomen door het oudste aanwezige lid. 

 

Art. 7 – Het Beheersorgaan kan enkel geldig beslissen wanneer de helft van haar leden aanwezig 

is. Wordt het aantal niet bereikt dan wordt met de aanwezige leden na een kwartuur (15’) een 

nieuwe vergadering gehouden. 

Deze vergadering zal dan geldig over dezelfde agenda kunnen beslissen, ongeacht het aantal 

aanwezige leden. 

 

Art. 8 – De hoedanigheid van lid van het beheersorgaan wordt verloren:  

a) door het verstrijken van de mandaatstermijn,  

b) door het ontslag van het lid. Dit ontslag dient schriftelijk te worden meegedeeld aan 

de voorzitter, 



c) door het niet meer te wonen, in de gemeente of niet meer te werken voor een 

onderwijsinstelling in de gemeente zo men er niet gedomicilieerd is, 

d) door het overlijden of  rechtsonbekwaamheid, 

e) door het in dienst treden als personeelslid van de gemeentelijke openbare 

bibliotheek, 

f) door 3 opeenvolgende afwezigheden zonder verwittiging, zal een lid als 

ontslagnemend worden beschouwd. Het Beheersorgaan zal dit meedelen aan het 

gemeentebestuur, dewelke de juiste opvolging voorziet zoals vermeld in art. 9. 

 

Art. 9 – Indien aan een lidmaatschap voortijdig een einde komt, wordt zo spoedig mogelijk in 

de opvolging voorzien door de gemeenteraad. De opvolger voleindigt het mandaat. 

 

Art. 10 – Het secretariaat kan waargenomen worden door een personeelslid van de plaatselijke 

openbare bibliotheek.” 

 

Artikel 3: 

 

Deze beslissing is onderworpen aan het bestuurlijk toezicht, zoals geregeld in het 

gemeentedecreet, inzonderheid artikels 248, e.v. en wordt eveneens aan de voor het openbaar 

bibliotheekwezen bevoegde diensten van de Vlaamse gemeenschap verzonden. 


