GEMEENTELIJKE OPENBARE BIBLIOTHEEK
HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN HET BEHEERSORGAAN
Art. 01:
Het huishoudelijk reglement regelt alle inwendige aangelegenheden van het
beheersorgaan.
Art. 02:
Het beheersorgaan vergadert ten minste 3 keer per jaar en telkens wanneer de
noodzakelijkheid zich voordoet.
Alle leden worden uitgenodigd voor de vergaderingen, ook de plaatsvervangers.
Art. 03:
De uitnodigingen met de vermelding van de agenda moeten ten minste zeven
werkdagen vóór de vastgestelde datum bij de leden toekomen. De voorzitter en de
secretaris (de huidige bibliothecaris) stellen de agenda op.
Elk lid kan hen schriftelijk verzoeken een punt op de agenda te plaatsen. Dringende
punten kunnen bij 2/3 meerderheid door de aanwezige leden bij het begin van de
vergadering aan de agenda worden toegevoegd.
Art. 04:
Het beheersorgaan kan personen, die geen lid zijn, omwille van hun hoedanigheid,
uitnodigen. Zij hebben slechts een raadgevende stem.
Art. 05:
De vergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter van het beheersorgaan of, bij
diens afwezigheid, door de ondervoorzitter. Indien de voorzitter én de ondervoorzitter
afwezig zijn, wordt het voorzitterschap door het oudste lid waargenomen.
Art. 06:
Het beheersorgaan kan werkgroepen vormen. Deze werkgroepen zijn samengesteld uit
leden van het beheersorgaan, evenwel aangevuld met niet-leden van het beheersorgaan
of deskundigen.
Het voorzitterschap van deze werkgroepen wordt steeds waargenomen door een lid van
het beheersorgaan.
De voorzitters van de werkgroepen brengen verslag uit over de werking van de
groepen op de vergadering van het beheersorgaan.
Art. 07:
Het beheersorgaan kan enkel geldig beslissen wanneer de helft van haar
stemgerechtigde leden aanwezig is. Wordt het aantal niet bereikt bij het aanvangsuur
van de vergadering, start de vergadering ten laatste 30 minuten later waarbij dan ten
minste 1/3de van de stemgerechtigde leden aanwezig moet zijn.
Verontschuldigingen voor afwezigheid dienen op voorhand gemeld te worden aan de
secretaris en/of de voorzitter. Liefst gebeurt dit schriftelijk of via elektronische post.
Bij aanvang van de vergadering wordt bekeken of de plaatsvervangende leden bij
afwezigheid van stemgerechtigde leden, stemgerechtigd worden, zonder het maximale
aantal van stemgerechtigde leden te overschrijden. De aanwezige plaatsvervangers
krijgen stemrecht in de rangorde zoals aangeduid bij de installatie.
De vertegenwoordigers van de politieke partijen kunnen zich op de vergadering laten
vertegenwoordigen bij volmacht door een ander stemgerechtigd lid van het
beheersorgaan, dat drager moet zijn van een schriftelijke machtiging op naam, die zal
worden overhandigd aan de voorzitter van de vergadering bij het begin van de zitting.
Art. 08:
Beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid. Bij staking van stemmen is de
stem van de voorzitter doorslaggevend.
Wijzigingsvoorstellen aan het huishoudelijk reglement van het beheersorgaan en het
dienstreglement van de bibliotheek, kunnen alleen gebeuren met een 2/3 meerderheid
van de aanwezige leden.
De secretaris heeft geen stemrecht.

Art. 09:
De hoedanigheid van lid wordt verloren door:
- het verstrijken van de mandaattermijn; (verkiezingen)
- het ontslag van het lid; (dit ontslag moet schriftelijk aan de voorzitter worden
medegedeeld - de gemeenteraad kent ontslag toe)
- het niet meer in de gemeente woonachtig zijn;
- overlijden of rechtsonbekwaamheid;
- indiensttreding als betaald personeelslid in de gemeentelijke openbare
bibliotheek;
- het bij 3 opeenvolgende vergaderingen zonder verontschuldiging afwezig
blijven;
- het verontschuldigd afwezig zijn bij 7 opeenvolgende vergaderingen.
Art. 10:
Indien aan een lidmaatschap voortijdig een einde komt, wordt zo spoedig mogelijk in de
opvolging voorzien door de gemeenteraad. Voorrang wordt verleend aan de
plaatsvervangers.
Voorstel door het beheersorgaan in vergadering, dd. 19 juni 2019.
Goedgekeurd door de gemeenteraad in vergadering, dd. 26 augustus 2019.

