ORGANIEK REGLEMENT BEHEERSORGAAN OPENBARE BIBLIOTHEEK “OMER WATTEZ”

Artikel 1. Erkenning - zetel - statuut
De gemeente Maarkedal voorziet, in uitvoering van het decreet van 6 juli 2012 betreffende het Lokaal
Cultuurbeleid, in de oprichting van een beheersorgaan voor de gemeentelijke openbare bibliotheek
“Omer Wattez”. De zetel is gevestigd in het administratief centrum, Nederholbeekstraat 1, 9680
Maarkedal. Het beheersorgaan is een feitelijke vereniging.

Artikel 2. Doelstelling
(art. 2, 4° van het decreet van 6 juli 2012 betreffende het Lokaal Cultuurbeleid) 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 de strategische meerjarenplanning van de gemeente.

Artikel 3. Bevoegdheden en verplichtingen
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 huishoudelijk reglement, …) en in het bijzonder over de beleidsplanning met betrekking tot de
bibliotheek.
Het beheersorgaan werkt 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).
Daarnaast heeft het beheersorgaan een inbreng bij voorgestelde wijzigingen aan het dienstreglement
van de bibliotheek en bij het bepalen van het beleid inzake promotie en uitbreidingsactiviteiten.
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.

Artikel 4. Samenstelling
Na de installatie van de nieuwe gemeenteraad moet het beheersorgaan opnieuw worden samengesteld.
Het vroegere beheersorgaan blijft echter in functie totdat het nieuw samengestelde beheersorgaan is
geïnstalleerd. Het lidmaatschap mag dus niet langer duren dan zes jaar, maar is hernieuwbaar.
Het beheersorgaan wordt samengesteld volgens optie 9b van het Cultuurpact:
Het beheersorgaan bestaat enerzijds uit afgevaardigden van de inrichtende
overheid, volgens het principe van evenredige vertegenwoordiging, en anderzijds
uit vertegenwoordigers van gebruikers en filosofische en ideologische strekkingen.

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.
Via een open oproep wordt aan alle inwoners de kans geboden zich kandidaat te stellen voor
lidmaatschap van het beheersorgaan.
De leden van het beheersorgaan worden benoemd door de gemeenteraad.
Elk lid van het beheersorgaan heeft één stem, met uitzondering van de bibliothecaris en de schepen van
cultuur, die geen stemrecht hebben.

Artikel 5. Verkiezing van voorzitter en ondervoorzitter
De leden van het beheersorgaan kiezen onder de stemgerechtigde leden een voorzitter en een
ondervoorzitter.

Artikel 6. Secretariaat
De bibliothecaris is belast met het secretariaatswerk van het beheersorgaan. Hij kan zich hierbij laten
bijstaan door andere personeelsleden van de bibliotheek.

Artikel 7. Huishoudelijk reglement
Het beheersorgaan stelt een huishoudelijk reglement op waarin de interne werking verder wordt
geregeld, minstens wat betreft de leiding van de vergaderingen, de agenda en de wijze van stemmen.
Het huishoudelijk reglement moet aan de gemeenteraad ter goedkeuring worden voorgelegd.
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 8.
Van elke bijeenkomst van het beheersorgaan wordt een verslag opgesteld. De leden ontvangen dit
verslag binnen één maand na de samenkomst.

Artikel 9. Verzekering
Het beheersorgaan ressorteert onder het gemeentebestuur. Ter dekking van de risico’s “Burgerlijke
Aansprakelijkheid”, “Rechtsbijstand” en “Lichamelijke Ongevallen”, sluit het gemeentebestuur de nodige
verzekeringspolissen af voor de leden van het beheersorgaan.

Artikel 10. Algemene bepaling
Elke wijziging aan het organiek en aan het huishoudelijk reglement wordt ter goedkeuring voorgelegd
aan de gemeenteraad.

