\,
€

Lrev9cem

UITTREKSEL UIT HET REGISTER
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Zitting van 24 april2019

Aanwezig

Nicholas Spinel, voorzitter
Tony Vermeire, burgemeester
Kim Martens, Freddy Haegeman, Caroline Fredrick, Chris De Wispelaere,
Gerrit Van Brabandt, Guy De Neve, Jeroen Van Acker, Hilde De Graeve,
Schepenen
lvan Goethals, Vincent Laroy, Martine Lataire-Gyssels, Steven Lambert,
Annemie De Bie, Dirk De Poorter, Tim Maenhout, Judith De Muynck, Nik
Braeckman, Ann Boterdaele, Didier Garré, Maikel Parmentier, Peter Cousaert,
Patrick Dossche, Wouter De Muynck, Steven Van Gansbeke, Marc Boterdaele,
Raadsleden
Eddy De Mits, algemeen directeur

Verontschuldigd Jurgen Blomme, Wout Bonroy, Raadsleden
Afwezig:

I

ln openbare zitting vergaderd,

Beheersorgaan bibliotheek - samenstelling: vaststelling
Bevoegd lid
Jeroen Van Acker, schepen
Regelgeving
Het Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 , artikel 304 53. Onder voorbehoud van de
wettelijke en decretale bepalingen die op dit gebied gelden, kan alleen de gemeenteraad overgaan
tot de organisatie van raden en overlegstructuren die als opdracht hebben op regelmatige en
systematische wijze het gemeentebestuur te adviseren. Ten hoogste twee derde van de leden van
de raden en de overlegstructuren, vermeld in het eerste lid, is van hetzelfde geslacht. Als dat niet
het geval is, kan niet op rechtsgeldige wijze advies worden uitgebracht. Gemeenteraadsleden en
leden van het CBS kunnen geen stemgerechtigd lid zijn van de raden en de overlegstructuren,
vermeld in het eerste lid.
En $ 5 De gemeenteraad bepaalt bij reglement de wijze waarop concreet vorm gegeven wordt aan
de inspraak, vermeld in paragraaf 1 tot en met 4, voor de gemeente en haar organen.
Decreet betreffende het Cultuurpact van 28 januari 1974, artikel 6 tot 9.
Gemeenteraadsbesluit van 27 februari 20í 9 over de statuten van het beheersorgaan van de
bibliotheek.
Feiten en motivering

Het beheersorgaan van de bibliotheek moet worden vernieuwd binnen de zes maanden na de
installatie van de nieuwe gemeenteraad.
Op 27 februari keurde de gemeenteraad de nieuwe statuten van het beheersorgaan van de
bibliotheek goed. Er volgde een open oproep naar kandidaat- vertegenwoordigers van de
individuele gebruikers, de verenigingen en de ideologische en filosofische strekkingen uit
Lievegem. Kandidaturen konden ingediend worden tot en met22 maart.
Er werden acht kandidaturen ingediend.

Financiële impact
Er is geen financiële impact.

Besluit
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1
De gemeenteraaci besiuii zich voor cie periocie van 0i .Ai.2Ai9 toi 3i .i2.2424 bij irei 'oeïreer varr
de gemeentelijke openbare bibliotheek te laten bijstaan door een beheersorgaan dat is
samengesteld uit vertegenwoordigers van de individuele gebruikers, de verenigingen en de
ideologische en filosofische strekkingen, overeenkomstig artikel 9c van het Cultuurpact van 28
januari 1974.
Artikel 2
De gemeenteraad stelt volgende personen aan als lid van het beheersorgaan van de bibliotheek
Martine Wezenbeek (onafhankelijk)
Marc De Jaeger (onafhankelijk)
Carolina Hoedt (onafhankelijk)
Anna Vereecke (onafhankelijk)
Ronny Claeys (onafhankelijk)
Danny Parrein (onafhankelijk)
Roland Rosseel (onafhankelijk)
Lucie Dhooge (Gezinsbond)

Bekendmaking
Dit besluit wordt bekendgemaakt op de website
Namens de gemeenteraad
De voorzitter
Nicholas Spinel

De algemeen directeur
Eddy De Mits

Voor éénsluidend afschrift:
Lievegem, 25 april2O19
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De voorzitter
Nicholas Spinel

