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Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad

PROVINCIE LIMBURG Arrondissement Hasselt

VOOR EENSLUIDEND AFSCHRIFT: 
Herk-de-Stad, 24 juni 2019

In opdracht:

Zitting van 24 juni 2019

Aanwezig Paul Buekers, Voorzitter

Bert Moyaers, Burgemeester

Mark Vanleeuw, Marijke Berden, Gert Vandersmissen, Schepenen

Noel Vandenrijt, Lo Guypen, Wim Berden, Jimmy Graulus, Karolien Grosemans, Toon Durwael, Jessie 
Schrijvers, Evi Appeltans, Martine Van Cauteren, Wim Hayen, Danny Jamers, Tim Raskin, Johny Franssen, 
Gunter De Ryck, Raadsleden

Nathalie Creten, Waarnemend Algemeen Directeur

Verontschuldigd Guido Ector, Schepen

Bart Gruyters, Schepen van rechtswege en OCMW-voorzitter

Sofie De Waele, Lore Michiels, Raadsleden

Afwezig

DE GEMEENTERAAD

Goedkeuring organiek reglement van de Raad van Bestuur van de bibliotheek van Herk-de-Stad.

Feiten en context
Overwegende de verplichting om voor het beheer van de bibliotheek een nieuwe Raad van Bestuur aan te stellen;
 

Inhoudelijke motivering
Overwegende de gewijzigde regelgeving in het decreet lokaal bestuur;
 
Overwegende de richtlijnen en informatie van de VVSG;
 
Overwegende het voorstel om de vernieuwde Raad van Bestuur van de bibliotheek enkel samen te stellen uit 
gebruikers (formule 9c uit de cultuurpactwet);

Wettelijke motivering
Gelet op de Wet van 16 juli 1973 en het Decreet van 28 januari 1974 betreffende het cultuurpact waarbij de 
bescherming van de ideologische en filosofische strekkingen gewaarborgd wordt;
 
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 waarin onder titel 6, hoofdstuk 2, artikel 304 een aantal 
bepalingen zijn opgenomen rond de organisatie van inspraak en participatie met als belangrijkste aandachtspunten:
§1.           De gemeenteraad voert een beleid op het vlak van de betrokkenheid en inspraak van de burgers of van 
de doelgroepen,…
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§3.           …,alleen de gemeenteraad kan overgaan tot de organisatie van raden en overlegstructuren die als 
opdracht hebben op regelmatige en systematische wijze het gemeentebestuur te adviseren.
§5.          De gemeenteraad bepaalt bij reglement de wijze waarop concreet vorm gegeven wordt aan de inspraak, 
vermeld in paragraaf 1 t.e.m. 4, voor de gemeente en haar organen.
 
Gelet op het organiek reglement van de Raad van Bestuur van de bibliotheek, goedgekeurd door de gemeenteraad 
van 9 september 2013;
 
Gelet op het ontwerp gewijzigd organiek reglement zoals opgesteld door de Raad van Bestuur van de bibliotheek in 
vergadering van 02 april 2019;
 
Gelet op de noodzaak over te gaan tot de goedkeuring van het gewijzigd organiek reglement van de Raad van 
Bestuur van de bibliotheek;

Stemming:
Met 12 stemmen voor (Paul Buekers, Bert Moyaers, Mark Vanleeuw, Marijke Berden, Gert Vandersmissen, Noel 
Vandenrijt, Jimmy Graulus, Toon Durwael, Jessie Schrijvers, Evi Appeltans, Martine Van Cauteren, Wim Hayen), 7 
stemmen tegen (Lo Guypen, Wim Berden, Karolien Grosemans, Danny Jamers, Tim Raskin, Johny Franssen, 
Gunter De Ryck)

Beslissing:

Artikel 1.
Het navolgend organiek reglement van de Raad van Bestuur van de bibliotheek, zoals vastgesteld door de Raad 
van Bestuur in datum van 02 april 2019, goed te keuren:
 
Organiek reglement Bibliotheek Herk-de-Stad
 
Artikel 1: Opdracht 
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. Het 
beheersorgaan wordt ‘Raad van Bestuur’ (RvB) genoemd.
 
Art.2.: Omvang 
De bibliotheek omvat volgende infrastructuur:

 hoofdbibliotheek, Zoutbrugstraat 1, 3540 Herk-de-Stad
 bedieningsposten in de vier deelgemeenten

 
Art.3.: Doel 
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 in zake 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.
 
Art.4.: Bevoegdheden en verplichtingen 
De Raad van Bestuur 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 huishoudelijke 
reglement, …) en in het bijzonder over de beleidsplanning met betrekking tot de openbare bibliotheek.
Om zijn bevoegdheden daadwerkelijk te kunnen uitoefenen heeft de Raad van Bestuur recht op informatie ten 
aanzien van alle beleidsbeslissingen van de inrichtende overheid betreffende de openbare bibliotheek.
De Raad van Bestuur stelt bij het begin van iedere legislatuur, samen met de bibliothecaris, de acties op in het 
kader van het gemeentelijk meerjarenplan en volgt de jaarlijkse rapportage over deze acties mee op.
 
Art.5.: Samenstelling 
De Raad van Bestuur wordt enkel samengesteld uit gebruikers waarbij er gewaakt wordt over een evenwichtige 
vertegenwoordiging van de verschillende filosofische en ideologische strekkingen zoals bepaald in de 
cultuurpactwet van 16 juli 1973.
Het aantal leden van het beheersorgaan bedraagt min. 5 en max.15.
Kandidaat 16 komt op een wachtlijst.
De schepen van bibliotheek maakt als niet-stemgerechtigd lid eveneens deel uit van de Raad van Bestuur.
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Gemeenteraadsleden kunnen geen lid zijn van de Raad van Bestuur van de bibliotheek.
 
Art.6.
De toetreding tot het beheersorgaan impliceert de aanvaarding van het organiek reglement en het huishoudelijk 
reglement, en houdt de verplichting in tot het nakomen ervan.
 
Art.7.
§1. De hoedanigheid van lid van de Raad van Bestuur wordt verloren:
a. voor de leden die benoemd werden als afgevaardigde van de gebruikers: indien door de gemeenteraad een 
andere afgevaardigde wordt benoemd.
b. voor gecoöpteerde leden: indien de Raad van Bestuur beslist om tot vervanging over te gaan.
c. door ontslag van het lid. Dit ontslag dient schriftelijk aan de voorzitter van de Raad van Bestuur meegedeeld te 
worden.
d. door overlijden of rechtsonbekwaamheid.
e. door uitsluiting, waarover de Raad van Bestuur met een meerderheid van twee derden van de aanwezige 
stemgerechtigde leden beslist.
 
§2. Na de installatie van de nieuwe gemeenteraad moet de Raad van Bestuur opnieuw worden samengesteld. De 
vroegere Raad van Bestuur blijft echter in functie totdat de nieuw samengestelde Raad van Bestuur is geïnstalleerd. 
Het lidmaatschap is hernieuwbaar.
 
Art.8.: Voorzitter, Ondervoorzitters
De Raad van Bestuur kiest onder zijn stemgerechtigde leden na kandidaatstelling bij geheime stemming en bij 
volstrekte meerderheid een voorzitter en een ondervoorzitter.
 
Art.9.: Secretariaat 
De zittingen van de Raad van Bestuur worden bijgewoond door de bibliothecaris, zonder stemrecht. Hij/zij wordt 
belast met het secretariaat en kan zich hierbij laten bijstaan door een bibliotheekpersoneelslid.
 
Art.10.: Samenkomsten, huishoudelijk reglement 
De Raad van Bestuur komt ten minste tweemaal per kalenderjaar samen en zo dikwijls als de belangen van de 
gemeentelijke bibliotheek het vereisen.
De Raad van Bestuur stelt een huishoudelijk reglement op waarin zij haar interne werking verder regelt, minstens 
wat betreft de leiding der vergaderingen, de agenda en de wijze van stemmen. Het huishoudelijk reglement dient 
niet aan de gemeenteraad ter goedkeuring te worden voorgelegd.
 
Art.11.: Waarnemers, Werkgroepen 
De Raad van Bestuur kan waarnemers met een raadgevende stem aanduiden.
De Raad van Bestuur kan werkgroepen vormen in functie van de haar toevertrouwde bevoegdheden waarvan de 
samenstelling en de werking bij huishoudelijk reglement bepaald worden. Het voorzitterschap van deze 
werkgroepen wordt steeds waargenomen door een lid van de Raad van Bestuur. In de schoot van deze 
werkgroepen kan beroep gedaan worden op niet-leden van de Raad van Bestuur of deskundigen.
 
Art.12.: Verzekeringen 
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 van de Raad van Bestuur.
 
Art.13.: Wijzigingen 
Aan het organiek reglement voor de Raad van Bestuur kunnen slechts wijzigingen door de gemeenteraad 
aangebracht worden, na voorafgaande besprekingen met de Raad van Bestuur, die tevens gevraagd moet worden 
een schriftelijk advies uit te brengen.

Artikel 2.
Onderhavig raadsbesluit in toepassing van artikel 286 tot en met 288 en artikel 330 van het decreet lokaal bestuur 
van 22 december 2017 en latere wijzigingen, mee te delen aan de Heer provinciegouverneur, terwijl een afschrift 
van dit besluit ter kennisgeving en uitvoering wordt overgemaakt aan:

 Bibliotheek
 Raad van Bestuur van de bibliotheek
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NAMENS DE GEMEENTERAAD:
In opdracht:

Nathalie Creten
W.g. Waarnemend Algemeen Directeur

Paul Buekers
W.g. Voorzitter


		2020-09-09T10:13:19+0200
	HERK-DE-STAD
	Nathalie Creten (Signature)
	Algemeen directeur


		2020-09-09T17:04:02+0200
	HERK-DE-STAD
	Lore Michiels (Signature)
	voorzitter GR




