
 

Organiek reglement  
beheersorgaan openbare bibliotheek 
Lubbeek 

Goedgekeurd door de gemeenteraad in z itting van 26 maart 2019 

Opdracht en bevoegdheid 

Art. 1.  Het beheersorgaan van de  openbare bibliotheek van Lubbeek heeft een adviserende bevoegdheid ten 

aanzien van de inrichtende overheid voor alle aspecten van het bibliotheekwerk. 

Art. 2. Bij de adviezen en voorstellen van het beheersorgaan kunnen minderheidsnota’s worden gevoegd, die 

onafhankelijk deel uit maken van de adviezen en voorstellen van het beheersorgaan. 

Art. 3. Het beheersorgaan heeft recht op voorlichting over de beheershandelingen van de inrichtende overheid 

wanneer het gegeven advies of het gedane voorstel niet wordt gevolgd. 

Samenstelling 

Art. 4. Het beheersorgaan wordt samengesteld overeenkomstig artikel 9, b) van het decreet van 28 januari 1974 

betreffende het cultuurpact. 

Art. 5. Het beheersorgaan telt minimum 9 stemgerechtigde leden, waarvan minimum 5 vertegenwoordigers van de 

gebruikers en de filosofische en ideologische strekkingen en minimum 1 afgevaardigde per politieke strekking in de 

gemeenteraad. 

De stemgerechtigde leden van het beheersorgaan worden door het College van Burgemeester en Schepenen 

aangesteld. 

Het beheersorgaan zelf kan deskundigen met stemrecht coöpteren tot een maximum van één derde van het totaal 

aantal beheerders. 

Alle leden met stemrecht moeten inwoner zijn van de gemeente Lubbeek. 

Ten hoogste twee derde van de leden mogen van hetzelfde geslacht zijn. 

De stemgerechtigde leden van het beheersorgaan kunnen zich niet laten vertegenwoordigen door een 

plaatsvervanger. 

Art. 6. Een stemgerechtigd lid van het beheersorgaan verliest zijn hoedanigheid bij de samenstelling van een nieuwe 

gemeenteraad, door zijn ontslag, dat schriftelijk dient medegedeeld te worden aan de voorzitter van het 

beheersorgaan, die de ontslagbrief overmaakt aan het College van Burgemeester en Schepenen, door zijn overlijden 

of rechtsonbekwaamheid door niet meer woonachtig te zijn in de gemeente Lubbeek. 

Art. 7.  De bibliothecaris en de schepen tot wiens bevoegdheid het openbaar bibliotheekwerk behoort,  zetelen van 

rechtswege op de vergaderingen van het beheersorgaan zonder stemrecht. De bibliothecaris kan zich laten bijstaan 

of vervangen door andere personeelsleden van de openbare bibliotheek. 

Voorzitterschap en secretariaat 

Art. 8. Het beheersorgaan wordt voorgezeten door de voorzitter en bij diens afwezigheid door de ondervoorzitter. 

Bij afwezigheid van voorzitter en ondervoorzitter wordt de vergadering geleid door het oudste lid in jaren. 



 
De voorzitter en de ondervoorzitter worden uit de stemgerechtigde leden van het beheersorgaan gekozen bij 

geheime stemming en bij volstrekte meerderheid. 

Art.9. Het secretariaat wordt georganiseerd door de bibliothecaris. 

Samenkomsten 

Art. 10. Het beheersorgaan vergadert jaarlijks eenmaal voor de bespreking van het jaarverslag van het afgelopen 

werkingsjaar en de acties voor het lopende jaar en verder zo dikwijls de belangen van de openbare bibliotheek het 

vereisen. De oproepingsbrieven worden door de voorzitter of bij ontstentenis, door de ondervoorzitter, alsmede 

door de secretaris ondertekend en samen met de agenda verstuurd aan ieder lid ten minste één week voor de 

vergadering. 

Over de onderwerpen die niet op de agenda voorkomen, kan niet geldig beraadslaagd worden, tenzij met akkoord 

van twee derde van de aanwezige stemgerechtigde leden. 

Eén derde van de stemgerechtigde leden van het beheersorgaan kan de bijeenroeping van het beheersorgaan eisen 

met een door hen opgestelde agenda. Deze samenkomst dient plaats te hebben binnen de maand na het schriftelijk 

indienen van zulk een verzoek bij de voorzitter. 

Art. 11. Het beheersorgaan kan niet geldig beraadslagen, adviezen en voorstellen formuleren, indien niet de 

meerderheid van de stemgerechtigde leden aanwezig is. Het beheersorgaan kan echter, indien hij tweemaal 

bijeengeroepen is zonder dat het vereiste aantal leden is opgekomen, na een derde en laatste oproeping, ongeacht 

het aantal aanwezige leden op geldige wijze beraadslagen, adviezen en voorstellen formuleren over de 

onderwerpen, die voor de derde maal op de agenda voorkomen. 

Art. 12. 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. 

Bij staking van stemmen, behoudens bij geheime stemming, is de stem van de voorzitter van de vergadering 

beslissend.  

Art. 13. Van elke bijeenkomst van het beheersorgaan, wordt een beknopt verslag opgesteld en opgenomen in een 

register. Deze notulen worden opgesteld door de secretaris en door hem samen met de voorzitter ondertekend, na 

goedkeuring door de volgende vergadering. Elk lid ontvangt binnen één maand na de samenkomst een verslag van 

de vergadering van het beheersorgaan. 

 


