ORGANIEK REGLEMENT
BEHEERSORGAAN
Openbare Bibliotheek Brecht
HOOFDSTUK 1 : OPRICHTING
Art. 1 -

Er wordt een Beheersorgaan opgericht dat als opdracht krijgt de inrichtende
overheid (Gemeentebestuur Brecht) bij te staan bij het beheer van de
Openbare Bibliotheek.

HOOFDSTUK 2 : SITUERING INFRASTRUCTUUR
OPENBARE BIBLIOTHEEK BRECHT
Art. 2 -

De infrastructuur van de Openbare Bibliotheek Brecht omvat :
- Hoofdbibliotheek Brecht-Centrum : Mudaeussttraat 9
- Filiaal Sint-Job : Kerklei 2
- Filiaal Sint-Lenaarts : Dorpsstraat 60

HOOFDSTUK 3 : MISSIE GEMEENTELIJKE OPENBARE BIBLIOTHEEK
Art. 3 -

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.

HOOFDSTUK 4 : SAMENSTELLING BEHEERSORGAAN
Art. 4 -

Het beheersorgaan bestaat enerzijds uit afgevaardigden van de inrichtende
overheid, volgens het principe van evenredige vertegenwoordiging, en anderzijds
uit vertegenwoordigers van gebruikers vrij van filosofische en ideologische
strekkingen.

Art. 5 -

Het Beheersorgaan wordt in aantal zo samengesteld dat ook de kleinste politieke
fractie van de Gemeenteraad met tenminste één lid vertegenwoordigd kan zijn.
Deze berekening gebeurt op basis van het aantal leden dat elke politieke fractie
telde op het ogenblik van de installatievergadering van de Gemeenteraad.

Art. 6 -

De afgevaardigden van de gebruikers uit het culturele veld van de gemeente
Brecht worden via verschillende kanalen opgeroepen zich hiervoor kandidaat te
stellen binnen een bepaalde periode.

Art. 7 -

De installatie en aanstelling van deze leden, verplicht woonachtig in de gemeente
Brecht, gebeurt door de leden van de Gemeenteraad.

Art. 8 -

Het Beheersorgaan mag op zijn samenkomsten waarnemers of deskundigen
uitnodigen die geen stemgerechtigd lid zijn van het Beheersorgaan omwille van
haar bijzondere deskundigheid (gecoöpteerde leden).

Art. 9 -

De leden van het Beheersorgaan kunnen zich laten vertegenwoordigen door een
plaatsvervanger.

Art. 10 - Het Beheersorgaan wordt steeds in haar geheel vernieuwd uiterlijk ZES maanden
na de installatie van de nieuwe Gemeenteraad.
Het lidmaatschap is wel hernieuwbaar.
Het vroegere Beheersorgaan blijft evenwel in functie totdat het nieuwe
Beheersorgaan is geïnstalleerd.

HOOFDSTUK 5 : FUNCTIES
Art. 11 - 1. Het beheersorgaan kiest onder zijn stemgerechtigde leden na kandidaatstelling
bij geheime stemming en bij volstrekte meerderheid een voorzitter en een
ondervoorzitter.
2. De schepen van bibliotheek, de bibliothecaris en de dienstleider wonen de
vergaderingen bij als niet-stemgerechtigd lid..
3. De bibliothecaris is, zonder stemrecht, belast met het secretariaatswerk van het
beheersorgaan. Hij laat zich hierbij bijstaan door de dienstleider, eveneens
zonder stemrecht.

HOOFDSTUK 6 : BEVOEGDHEDEN EN VERPLICHTINGEN
Art. 12 - het beheersorgaan 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 huishoudelijk reglement, …)
en in het bijzonder over de beleidsplanning met betrekking tot de bibliotheek.
Om zijn bevoegdheden daadwerkelijk te kunnen uitoefenen heeft het beheersorgaan recht op informatie ten aanzien van alle beleidsbeslissingen van de inrichtende overheid betreffende de openbare bibliotheek.
Het beheersorgaan werkt onder andere mee aan het respecteren van de wettelijke
opdrachten van de bibliotheek zoals opgesomd in het decreet van 6 juli 2012 betreffende het lokaal cultuurbeleid.
Het beheersorgaan is betrokken bij het opstellen en het wijzigen van het dienstreglement voor de gebruikers van de openbare bibliotheek.

HOOFDSTUK 7:

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Art. 13 - Het Beheersorgaan stelt, voor het goede verloop van de interne
aangelegenheden, een huishoudelijk reglement op.
Dit huishoudelijk reglement is onderworpen aan de goedkeuring van de
Gemeenteraad.

HOOFDSTUK 8 : VERZEKERINGEN EN REGLEMENTEN
Art. 14 - 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 het Beheersorgaan.
Art. 14 - Aan dit organiek reglement voor het Beheersorgaan kunnen slechts wijzigingen
door de Gemeenteraad aangebracht worden, na voorafgaande besprekingen met
het Beheersorgaan, die tevens moet gevraagd worden een schriftelijk advies
uit te brengen.
Art. 15 - Dit gemeenteraadsbesluit, alsook het gemeenteraadsbesluit ter bekrachtiging van
het Gebruikersreglement van het Beheerorgaan, wordt onmiddellijk ter
kennisgeving meegedeeld aan de diensten van het Provinciebestuur en van het
Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap.

Dit reglement werd door het beheersorgaan goedgekeurd op 29 mei 2013.
Dit reglement werd door de gemeenteraad goedgekeurd op 12 september 2013.

