
HUISHOUDELIJK REGLEMENT 
BEHEERSORGAAN 

Openbare Bibliotheek Brecht 
 

 

Dit huishoudelijk reglement regelt de inwendige aangelegenheden van het 
Beheersorgaan. 

 

Art. 1 - Het Beheersorgaan komt ten minste DRIEMAAL per jaar samen en zo 
dikwijls als de belangen van de bibliotheek het vereisen.  

 

Art. 2 -  De uitnodigingen met de vermelding van de agenda worden door de 
voorzitter en de bibliothecaris samengesteld en ondertekend.  
Zij worden aan ieder lid ten minste 7 dagen vóór de vastgestelde datum 
bezorgd. 

 

Art. 3 - Een vergadering dient bijeengeroepen te worden binnen de maand, 
wanneer een derde van de leden er schriftelijk om verzoeken bij de 
voorzitter en de bibliothecaris. 

 

Art. 4 -  Elk lid kan de voorzitter en de bibliothecaris schriftelijk verzoeken een punt 
op de agenda te plaatsen. Dringende punten kunnen bij tweederde 
meerderheid door de leden bij het begin van de vergadering aan de agenda 
toegevoegd worden. 

 

Art. 5 -  De vergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter van het 
Beheersorgaan of, bij diens afwezigheid, door de ondervoorzitter. Indien 
beiden afwezig zijn, wordt het voorzitterschap waargenomen door de 
bibliothecaris, echter zonder stemgerechtigd te zijn. 
 
Elke samenkomst begint met het voorleggen van het verslag van de vorige 
vergadering. De op de agenda gestelde punten worden besproken in de 
volgorde waarin zij op het oproepingsbericht voorkomen. Alleen bij 
beslissing van het Beheersorgaan kan deze volgorde worden gewijzigd. 
 
Als een bepaald agendapunt niet kan worden afgehandeld, wordt het 
automatisch verzonden naar de agenda van de volgende bijeenkomst en 
dat bij prioriteit behandeld, tenzij het Beheersorgaan anders bepaalt. 
 
Om geldig te beslissen moet ten minste één derde van de stemgerechtigde 
leden aanwezig zijn. Als er op de eerste samenkomst onvoldoende 
stemgerechtigde leden aanwezig zijn, wordt een tweede vergadering 
bijeengeroepen, die geldig kan beraadslagen ongeacht het aantal 
aanwezige stemgerechtigde leden. Tussen deze twee vergaderingen moet 



een termijn van 15 dagen verstrijken.  Bij staking van stemmen beslist de 
stem van de voorzitter. 

 

Art. 6 -  De beslissingen van het Beheersorgaan worden opgeschreven in de 
notulen en ondertekend door de voorzitter, de bibliothecaris en de 
secretaris. Een afschrift van de notulen wordt, binnen de 14 dagen na elke 
vergadering, gezonden aan het College van Burgemeester en Schepenen 
én aan de leden van het Beheersorgaan. 

 

Art. 7 -  De hoedanigheid van stemgerechtigd lid wordt verloren : 

 a) door het verstrijken van de mandaatstermijn ;  

 b) door het ontslag van het lid (dit ontslag moet schriftelijk aan de 
voorzitter en de bibliothecaris worden meegedeeld) ; 

 c) door het niet meer in de gemeente woonachtig te zijn ;  

 d) door overlijden of rechtsonbekwaamheid ; 

 e) door indiensttreding als personeelslid in de gemeente, belast met de 
uitvoering van het bibliotheekdecreet ; 

 f) Door driemaal opeenvolgend afwezig te zijn op de vergadering zonder 
voorafgaandelijk te verontschuldigen; 

 g) De hoedanigheid van stemgerechtigd lid wordt tijdelijk verloren bij 
bespreking en/of stemming van agendapunten die rechtstreeks te 
maken hebben met personen die familielid zijn tot en met de tweede 
graad van het stemgerechtigd lid. 

  Bij de bespreking/stemming van deze agendapunten dient het lid zich te 
verwijderen uit de vergadering. 

 

Art. 8 -  Indien aan een lidmaatschap voortijdig een einde komt, wordt zo spoedig 
mogelijk in de opvolging voorzien door de gemeenteraad. De opvolger 
voleindigt het mandaat. 

 

Art. 9 -  In de gevallen waarin het reglement niet voorziet, zal conform het 
Gemeentedecreet worden beslist, tot het beheersorgaan een eigen 
reglementpunt heeft voorzien. 

 

  

Dit huishoudelijk reglement werd unaniem gunstig geadviseerd 
door het Beheersorgaan op 29 mei 2013. 

 

 

Dit huishoudelijk reglement werd door de gemeenteraad van 12 september 
2013 goedgekeurd. 


