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Afwezig:

I

ln openbare zitting vergaderd,

Beheersorgaan bibliotheek - statuten: goedkeuring
Bevoegd lid
Tony Vermeire, burgemeester
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 g.
Feiten en motivering
Het beheersorgaan van de bibliotheek moet worden vernieuwd binnen de zes maanden na de
installatie van de nieuwe gemeenteraad.

De bestaande beheersorganen van de bibliotheken van Lovendegem, Waarschoot en Zomergem
adviseerden allemaal om over te gaan tot één gezamenlijk beheersorgaan voor de nieuwe
bibliotheek van Lievegem.

Financiële impact

Besluit
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Eniq artikel
De gemeenteraad keurt de statuten van het beheersorgaan van de bibliotheek goed.

Bijlagen die integraal deel uitmaken van het besluit
Statuten Beheersorgaan Bibliotheek Lievegem
Doelstellins
Artikel 1
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.
Er wordt een beheersorgaan opgericht dat als opdracht krijgt de inrichtende overheid bij te staan
bij het beheer van de gemeentelijke openbare bibliotheek.
Het beheersorgaan heeft inspraak- en adviesrecht over alle aspecten van de inhoudelijke werking
en organisatie van de bibliotheek en in het bijzonder over de beleidsplanning. Om zijn
bevoegdheden daadwerkelijk te kunnen uitoefenen heeft het beheersorgaan recht op informatie
ten aanzien van alle beleidsbeslissingen van de inrichtende overheid betrefÍende de bibliotheek.
Locaties
Artikel 2
De zetel van het beheersorgaan van de bibliotheek is gevestigd in het administratief centrum,
Kasteelstra at 7 2, 9920 Lievegem.
De gemeentelijke openbare bibliotheek beschikt over 4 uitleenposten:
Bibliotheek Lovendegem, Dorp 28,9920 Lievegem
Bibliotheek Waarschoot, Nieuwstraat 6, 9950 Lievegem
Bibliotheek Zomergem, Den Boer 15, 9930 Lievegem
Uitleenpost Beke, Priemwegel 1, 9930 Lievegem
Samenstellinq
Artikel 3
Het beheersorgaan wordt samengesteld voor de duur van de gemeentelijke legislatuur,
overeenkomstig artikel 9c van het decreet van 28.01 .1974.
Het beheersorgaan moet binnen de zes maand na de installatie van een nieuwe gemeenteraad
opnieuw worden samengesteld. Het vroegere beheersorgaan blijft in functie totdat het nieuw
samengestelde beheersorgaan is geïnstalleerd. Het lidmaatschap mag dus niet langer duren dan
zes jaar, maar is hernieuwbaar.
Artikel 4
Het beheersorgaan bestaat uit vertegenwoordigers van de individuele gebruikers, de verenigingen
en de ideologische en filosofische strekkingen uit Lievegem. Vertegenwoordigers van de
individuele gebruikers moeten inwoner zijn van Lievegem.
De oproep naar kandidaturen gebeurt via alle gemeentelijke infokanalen. Kandidaturen moeten
uiterlijk tegen 22 maarl bij de voorzitter van de gemeenteraad binnengebracht worden.
Elk lid heeft één stem.
Het beheersorgaan kan beslissen om, in functie van het te behandelen ondenryerp, beroep te doen
op externe deskundigen. Deze deskundigen kunnen enkel als raadgevende waarnemers
deelnemen aan de vergaderingen en hebben geen stemrecht.
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Artikel 5
Door de toetreding tot het beheersorgaan aanvaardt men de statuten en het huishoudelijk
reglement.
Artikel 6
De hoedanigheid van lid van het beheersorgaan wordt verloren:
door ontslag van het lid. Dit ontslag dient schriftelijk aan de voorzitter van het beheersorgaan
meegedeeld te worden.
door overlijden of rechtsonbekwaamheid.
door uitsluiting, waarover het beheersorgaan met een meerderheid van twee derden van de
aanwezige stemgerechtigde leden beslist. Een niet-gemotiveerde afwezigheid op drie
achtereenvolgende samenkomsten van het beheersorgaan kan een reden tot uitsluiting zijn.
door een verhuizing uit Lievegem (enkel van toepassing voor vertegenwoordigers van de
individuele gebruikers).
lndien aan een lidmaatschap een vroegtijdig einde komt, door de redenen vermeld in dit artikel,
wordt zo spoedig mogelijk in de opvolging voorzien door de gemeenteraad. De oproep naar
kandidaturen gebeurt via alle gemeentelijke infokanalen. Kandidaturen moeten bij de voorzitter van
de gemeenteraad binnengebracht worden.
Werkinq en ondersteunino
Artikel 7
Het beheersorgaan kiest onder zijn stemgerechtigde leden bij volstrekte meerderheid een
voorzitter en een ondervoorzitter.
Artikel 8
De vergadering van het beheersorgaan worden voorgezeten door de voorzitter, bij diens
afwezigheid door de ondervoorzitter en als deze ook afwezig is door het aanwezige,
stemgerechtigde lid met de hoogste anciënniteit.
Artikel 9
De vergaderingen van het beheersorgaan worden zonder stemrecht bijgewoond door de schepen
van cultuur en de bibliothecaris, die de taak van secretaris van het beheersorgaan waarneemt.
Artikel 10
Het beheersorgaan komt ten minste twee maal per jaar samen (begroting en rekening) en zo
dikwijls als de belangen van de gemeentelijke bibliotheek het vereisen.
Artikel 11
Het beheersorgaan kan geldig beraadslagen indien ten minste de helft van de leden aanwezig is.
Als er op de eerste samenkomst onvoldoende leden aanwezig zijn, wordt er een tweede
vergadering bijeengeroepen die geldig kan beraadslagen, ongeacht het aantal aanwezige leden.
Tussen deze twee vergaderingen moet een termijn van 15 dagen verstrijken.
Artikel 12
De leden van het beheersorgaan kunnen zich laten vertegenwoordigen door een ander lid van het
beheersorgaan via een schriftelijke volmacht op naam, die zalworden overhandigd aan de
voorzitter van de vergadering bij het begin van de zitting. Geen enkel lid mag echter ter zitting
optreden in de plaats van meer dan één afwezig lid.
Artikel 13
Een derde van de stemgerechtigde leden van het beheersorgaan kan de bijeenroeping van het
beheersorgaan eisen met een door hen opgestelde agenda. Deze samenkomst moet plaatsvinden
binnen de dertig dagen na het schriftelijk indienen van het verzoek bij de voorzitter.
Tijdens de maanden juli en augustus wordt er niet vergaderd.
Artikel 14
De uitnodiging met vermelding van de agenda wordt ten minste acht dagen voor de bijeenkomst
verstuurd per e-mail. Aan de leden die hierom vragen zal de uitnodiging per post verstuurd
worden.
De agenda wordt samengesteld door de voorzitter en de secretaris.
Op de agenda wordt elk voorstel ingeschreven dat ten minste veertien dagen voor de samenkomst
schriftelijk door een lid van het beheersorgaan wordt ingediend bij de voorzitter. Als een bepaald
agendapunt niet kan worden afgehandeld, wordt het automatisch op de volgende bijeenkomst bij
prioriteit behandeld, tenzij het beheersorgaan anders bepaalt.
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Over onderwerpen die niet op de agenda voorkomen, kan niet geldig beraadslaagd worden, tenzij
twee derden van de aanwezige leden akkoord gaat.
Artikel 15
De beslissingen worden genomen bij volstrekte meerderheid 1= helft + 1) van de geldig
uitgebrachte stemmen. ln het geval van staking van stemmen is de stem van de voorzitter van de
vergadering beslissend.
Artikel 16
Van elke bijeenkomst wordt een ontwerpverslag opgesteld. Dit ontwerpverslag wordt na
goedkeuring door de voorzitter binnen de í 0 werkdagen na de vergadering onder de
stemgerechtigde leden verspreid.
De stemgerechtigde leden beschikken over een termijn van 10 werkdagen om hun opmerkingen
over het ontwerpverslag te formuleren. Na deze termijn wordt het verslag aan het college van
burgemeester en schepenen en aan de voorzitter van de cultuurraad, de jeugdraad, de
ouderenadviesraad en de gemeenteraad bezorgd.
Verzekerinqen
Artikel 17
Het gemeentebestuur zal de nodige verzekeringspolissen afsluiten voor de leden van het
beheersorgaan.
Alqemene bepalinqen
Artikel 18
Aan de statuten van het beheersorgaan kunnen slechts wijzigingen door de gemeenteraad
aangebracht worden na voorafgaande besprekingen op het beheersorgaan.

Bekendmaking
Dit besluit wordt bekendgemaakt op de website
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