GOEDGEKEURD

gemeenteraad
Besluit

12

Zitting van 7 september 2021
Sector vrije tijd - Bibliotheek

2021_GR_00200

Organiek reglement van het beheersorgaan van bibliotheek
en cultuurcentrum - aanpassing: goedkeuring

Samenstelling:
Aanwezig:
de heer Rutger Moons, voorzitter; mevrouw Mien Van Olmen, burgemeester; mevrouw Yoleen Van
Camp, schepen; de heer Jan Michielsen, schepen ; de heer Pascal Van Nueten, schepen; de heer
Patrik De Cat, schepen; de heer Stefan Verraedt, schepen; de heer Bart Michiels, schepen; mevrouw
Anne-Mie Hendrickx, raadslid; de heer Jan Bertels, raadslid; mevrouw Liese Bergen, raadslid; de heer
Peter Verpoorten, raadslid; mevrouw Bieke Baeten, raadslid; de heer Rob Lathouwers, raadslid;
mevrouw Evelyn Breugelmans, raadslid; de heer Andreas Huyskens, raadslid; mevrouw Eva
Brandwijk, raadslid; mevrouw Susy Matthijs, raadslid; mevrouw Lore Wagemans, raadslid; mevrouw
Priscilla Van Thielen, raadslid; de heer Tom Olyslaegers, raadslid; de heer Pieter Laureys, raadslid; de
heer François Vermeulen, raadslid; mevrouw Griet Van Nueten, raadslid; de heer Ludo Van den
Broeck, raadslid; de heer Marnix Verheyen, raadslid; de heer Marcel De Cuyper, raadslid; de heer
Dirk Soentjens, algemeen directeur

Verontschuldigd:
mevrouw Els Sterckx, raadslid; de heer Stefan Geyzen, raadslid

Beschrijving
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
Het organiek reglement van het beheersorgaan van bibliotheek en cultuurcentrum werd op 8 mei
2018 door de gemeenteraad goedgekeurd.
Het organiek reglement is aangepast in functie van:


het wegvallen van de verwijzingen naar de cultuurraad



de actualisering van de wetgeving omtrent het decreet over het lokaal cultuurbeleid



de procedure voor het samenstellen van het beheersorgaan



de actualisering van het organigram.

De gemeenteraad keurt het aangepast organiek reglement van het beheersorgaan van bibliotheek en
cultuurcentrum goed.

Argumentatie
De gemeenteraad moet het aangepast organiek reglement goedkeuren.

Besluit
De gemeenteraad keurt het organiek reglement van het beheersorgaan van bibliotheek en
cultuurcentrum goed als volgt.
Organiek reglement van het beheersorgaan van bibliotheek en cultuurcentrum
Het organiek reglement van het beheersorgaan van bibliotheek en cultuurcentrum treedt in werking
op 1 januari 2022.
Het organiek reglement van het beheersorgaan van bibliotheek en cultuurcentrum, goedgekeurd op
8 mei 2018, wordt opgeheven met ingang van onderhavig reglement.
Titel I: Opdracht.
Artikel 1.
Er wordt een beheersorgaan opgericht dat als opdracht krijgt enerzijds de inrichtende overheid met
name gemeenteraad en college van burgemeester en schepenen, bij te staan bij het beheer van
cultuurcentrum ’t Schaliken, en anderzijds bij het beheer van de stedelijke openbare bibliotheek.
Titel II: Omvang.
Artikel 2.
§1. Cultuurcentrum ’t Schaliken omvat de volgende gebouwen:


’t Schaliken, gelegen op de Grote Markt 35, 2200 Herentals



’t Hof, gelegen op de Grote Markt 41, 2200 Herentals



Lakenhal, Grote Markt z/n, 2200 Herentals



Kasteel Le Paige, Nederrij 135, 2200 Herentals



Koetshuis Stadspark, Stadspark z/n, 2200 Herentals



Dorpshuis Noorderwijk, Ring 26, 2200 Herentals



Dorpshuis Morkhoven, Dorp 1, 2200 Herentals

§2. De stedelijke openbare bibliotheek omvat de volgende gebouwen:


Hoofdbibliotheek, Gildelaan 13, 2200 Herentals



Uitleenpost Noorderwijk, Ring 26, 2200 Herentals

Titel III: Doel.
Artikel 3.
§1. Het cultuurcentrum is een culturele infrastructuur door de gemeente beheerd met het oog op
cultuurparticipatie, gemeenschapsvorming en cultuurspreiding ten behoeve van de lokale bevolking
met bijzondere aandacht voor de culturele diversiteit. Daarnaast verzorgt het cultuurcentrum een
breed en eigen cultuurspreidingsaanbod, gericht op de bevolking van de regio rond Herentals. Deze
taken worden geconcretiseerd in het stedelijke strategisch meerjarenplan.

§2. De stedelijke 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 het stedelijke strategische
meerjarenplan.
Titel IV: Bevoegdheden.
Artikel 4. Bevoegdheden ten aanzien van cultuurcentrum ‘t Schaliken
De gemeenteraad garandeert dat het beheersorgaan op zijn minst:
1. Binnen de perken van de beschikbare middelen, bevoegd is voor het opstellen van de
programmering met eigen culturele activiteiten van het cultuurcentrum, op voordracht van het
diensthoofd cultuur en toerisme.
2. Over adviesrecht beschikt over alle aspecten van het beheer van het cultuurcentrum, zoals bij
verbouwingswerken, inrichting en uitrusting, het opstellen van het huishoudelijk reglement, de
concessiecontracten en huurovereenkomsten.
3. Recht heeft op informatie over alle beleidsbeslissingen van de inrichtende overheid betreffende
het cultuurcentrum.
Artikel 5. Bevoegdheden ten aanzien van de stedelijke openbare bibliotheek
De gemeenteraad garandeert dat het beheersorgaan op zijn minst:
1. Een adviserende bevoegdheid heeft voor alle aspecten van het bibliotheekbeleid (werking,
inrichting en uitrusting, financieel beleid,…)
2. Meewerkt aan het respecteren van de wettelijke opdrachten van de bibliotheek, zoals opgesomd
in het decreet betreffende het lokaal cultuurbeleid.
3. Recht heeft op informatie over alle beleidsbeslissingen van de inrichtende overheid betreffende de
openbare bibliotheek.
Titel V: Samenstelling.
Artikel 6.
§ 1. Het beheersorgaan wordt, overeenkomstig de bepalingen van artikel 9/C van het decreet van 28
januari 1974 betreffende het cultuurpact, samengesteld uit vertegenwoordigers van gebruikers van
verscheidene filosofische en ideologische strekkingen.
§ 2. Het aantal leden van het beheersorgaan wordt vastgesteld op minimum 12 en maximum 18
leden.
§ 3. Het beheersorgaan moet overgaan tot een globale hernieuwing van zijn vertegenwoordigers in
de loop van de eerste zes maanden volgend op de installatie van een nieuwe gemeenteraad. Het
mandaat van de leden van het hernieuwde beheersorgaan duurt normaliter zes jaar. Het
beheersorgaan bepaalt de criteria waaraan de afgevaardigden van gebruikers moeten beantwoorden
en de manier waarop kandidaturen ingediend worden.
§ 4. De kandidaten worden verzameld door de administratie van het cultuurcentrum en de
bibliotheek en worden voorgelegd aan het ontslagnemende beheersorgaan. Dit streeft in de
samenstelling van het nieuwe beheersorgaan naar een maximale diversiteit betreft leeftijd, geslacht
en woonplaats binnen Herentals en zal, in de mate van het mogelijke een oververtegenwoordiging

van één van de ideologische en filosofische strekkingen voorkomen. De lijst van de kandidaten en de
lijst met hun opvolgers wordt bekrachtigd door het ontslagnemende beheersorgaan.
§ 5. Het lidmaatschap van het beheersorgaan is onverenigbaar met:


het mandaat van gemeenteraadslid of het mandaat van schepen of burgemeester



het uitoefenen van een functie bij de dienst cultuur en toerisme of de bibliotheek of als lid
van het managementteam van de stad Herentals

§ 6. De zittingen van het beheersorgaan worden bijgewoond door het diensthoofd cultuur en
toerisme en de bibliothecaris, zonder stemrecht. Zij nemen om de beurt de taak van secretaris van
het beheersorgaan waar en zijn belast met het secretariaatswerk van het beheersorgaan. Ze kunnen
zich hierbij laten bijstaan door andere personeelsleden van de dienst cultuur en toerisme of de
bibliotheek.
§ 7. De overlegmomenten van het beheersorgaan worden bijgewoond door de bevoegde schepenen
van cultuur en van bibliotheek, zonder stemrecht.
Artikel 7.
De toetreding tot het beheersorgaan behelst de aanvaarding van het organiek reglement en houdt
de verplichting in tot het nakomen ervan.
Artikel 8.
§ 1. De hoedanigheid van lid van het beheersorgaan wordt verloren:
a. Door ontslag van het lid. Dit ontslag moet schriftelijk aan de voorzitter van het beheersorgaan
meegedeeld worden.
b. Door overlijden of rechtsonbekwaamheid.
c. Een niet-gemotiveerde afwezigheid op drie achtereenvolgende samenkomsten van het
beheersorgaan is een reden tot uitsluiting. Deze uitsluiting wordt beslist door het beheersorgaan met
een meerderheid van twee derden van de aanwezige stemgerechtigde leden.
d. Door niet meer woonachtig te zijn in Herentals.
§ 2. Het lidmaatschap mag niet langer duren dan zes jaar, maar is hernieuwbaar. De lidmaatschappen
die worden toegekend na de goedkeuring van dit organiek reglement, lopen tot ten laatste zes
maanden na installatie van de nieuwe gemeenteraad. Het vroegere beheersorgaan blijft echter in
functie totdat de nieuwe gemeenteraad is geïnstalleerd.
Artikel 9.
Indien aan een lidmaatschap voortijdig een einde komt, door redenen vermeld onder artikel 8, wordt
zo spoedig mogelijk in de opvolging voorzien door het beheersorgaan. Deze opvolging moet
geschieden met inachtneming van de voorwaarden gesteld onder artikel 6. De opvolger voleindigt
het mandaat.
Titel VI: Voorzitter, Ondervoorzitter.
Artikel 10.
Het beheersorgaan kiest onder zijn stemgerechtigde leden bij geheime stemmingen en bij volstrekte
meerderheid een voorzitter en een ondervoorzitter.
Titel VII: Overlegmomenten.

Artikel 11.
§ 1. Het beheersorgaan overlegt ten minste éénmaal per half jaar en zo dikwijls als de belangen van
het cultuurcentrum en de bibliotheek dit vereisen.
§ 2. De oproepingscorrespondentie wordt verzonden door de voorzitter, of bij ontstentenis door de
ondervoorzitter, alsmede door één van beide secretarissen. De uitnodigingen worden ten minste
acht dagen voor de bijeenkomst verstuurd naar de stemgerechtigde leden en naar de waarnemers.
De agenda en het verslag van het voorgaande overleg worden bij de uitnodiging gevoegd.
§ 3. Het beheersorgaan bepaalt tijdens zijn overlegmomenten de voorlopige datum voor de volgende
gewone vergadering. De agenda wordt samengesteld door de voorzitter, de ondervoorzitter, de
schepenen en beide secretarissen.
§ 4. Op de agenda moet elk voorstel worden ingeschreven dat ten minste veertien dagen voor de
samenkomst schriftelijk wordt ingediend bij de voorzitter door een stemgerechtigd lid.
§ 5. Eén derde van de stemgerechtigde leden van het beheersorgaan kan de bijeenroeping van het
beheersorgaan eisen met een door hen opgestelde agenda. Dit overleg moet plaatsvinden binnen de
maand na het schriftelijke verzoek bij de voorzitter. Buitengewone vergaderingen op verzoek van de
leden, kunnen niet worden opgeroepen tijdens de maanden juli en augustus.
Artikel 12.
§ 1. Het beheersorgaan kan geldig beraadslagen indien minstens één derde van de stemgerechtigde
leden aanwezig is. Als er aan het eerste overleg onvoldoende stemgerechtigde leden deelnemen,
wordt een tweede vergadering bijeen geroepen, die geldig kan beraadslagen ongeacht het aantal
aanwezige stemgerechtigde leden.
§ 2. De leden van het beheersorgaan kunnen zich op overlegmomenten laten vertegenwoordigen
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. Geen enkel lid mag echter ter zitting optreden in de plaats van meer dan één afwezig
lid.
Artikel 13.
§ 1. De overlegmomenten van het beheersorgaan worden voorgezeten door de voorzitter, bij diens
afwezigheid door de ondervoorzitter en als ook deze niet aanwezig is, door het aanwezige
stemgerechtigde lid met de hoogste leeftijd.
§ 2. Elk overleg 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.
§ 3. Over onderwerpen die niet op de agenda voorkomen, kan niet geldig beraadslaagd worden,
tenzij mits het akkoord van twee derden van de aanwezige stemgerechtigde leden.
§ 4. Als een bepaald agendapunt niet kan worden afgehandeld, wordt het automatisch verzonden
naar de agenda van de volgende vergadering en dan bij prioriteit behandeld, tenzij het
beheersorgaan anders bepaalt.
Artikel 14.
§ 1. De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van geldig uitgebrachte stemmen. Als
er gestemd wordt over personen of functies, of op verzoek van ten minste één derde van de

aanwezige stemgerechtigde leden, gebeurt de stemming geheim en schriftelijk. In de andere gevallen
is de stemming publiek.
§ 2. Bij publieke stemming is de stem van de voorzitter van de vergadering beslissend in het geval
van staking van stemmen.
§ 3. Bij geheime stemming wordt het punt verworpen bij staking van stemmen.
§ 4. Wanneer bij geheime stemming over personen, staking van stemmen is, heeft een nieuwe
stemronde plaats tussen de kandidaten met het gelijke aantal stemmen. Wanneer ook deze
stemronde geen beslissend resultaat oplevert, is de oudste kandidaat gekozen.
Artikel 15.
§ 1. Van elk overleg van het beheersorgaan, wordt een verslag opgesteld en opgenomen en
gepubliceerd. Deze notulen worden opgesteld onder verantwoordelijkheid van één van beide
secretarissen en als goedgekeurd beschouwd door de voorzitter en de secretaris na goedkeuring op
de volgende bijeenkomst.
§ 2. De leden, de waarnemers en het college van burgemeester en schepenen ontvangen een
beknopt verslag van het overleg van het beheersorgaan binnen één maand na het overleg.
Titel VIII: Waarnemers, Werkgroepen.
Artikel 16.
Het beheersorgaan kan waarnemers met een raadgevende stem aanduiden.
Artikel 17.
Het beheersorgaan kan werkgroepen vormen, waarvan de samenstelling en de werking bij
huishoudelijk reglement bepaald kunnen worden. Het voorzitterschap van deze werkgroepen wordt
steeds waargenomen door een lid van het beheersorgaan. In de schoot van deze werkgroepen kan
beroep gedaan worden op niet-leden van het beheersorgaan of deskundigen.
Titel IX: Verzekeringen, Huishoudelijk reglement.
Artikel 18.
Het beheersorgaan ressorteert onder het stadsbestuur. Ter dekking van de risico’s 'burgerlijke
aansprakelijkheid', 'rechtsbijstand' en 'lichamelijke ongevallen' zal het stadsbestuur de nodige
verzekeringspolissen afsluiten voor de stemgerechtigde leden en waarnemers van het
beheersorgaan.
Artikel 19.
Indien nodig, regelt een huishoudelijk reglement alle verdere aangelegenheden die door dit organiek
reglement niet voldoende omschreven worden. Dit huishoudelijk reglement moet ter goedkeuring
worden voorgelegd aan de gemeenteraad.
Artikel 20.
Aan het organiek reglement voor het beheersorgaan kunnen slechts wijzigingen door de
gemeenteraad aangebracht worden, na voorgaande besprekingen met het beheersorgaan, dat
tevens gevraagd moet worden een schriftelijk advies uit te brengen.
Bekendmaking
Dit reglement wordt aan de toezichthoudende overheid overgemaakt. Het reglement wordt
afgekondigd en bekendgemaakt overeenkomstig het decreet lokaal bestuur.

Openbare stemming op besluit 1
- 25 stem(men) voor: Bieke Baeten; Liese Bergen; Jan Bertels; Eva Brandwijk; Patrik De Cat;
Marcel De Cuyper; Anne-Mie Hendrickx; Andreas Huyskens; Rob Lathouwers; Pieter Laureys;
Bart Michiels; Jan Michielsen; Rutger Moons; Tom Olyslaegers; Yoleen Van Camp; Pascal Van
Nueten; Griet Van Nueten; Mien Van Olmen; Priscilla Van Thielen; Ludo Van den Broeck;
Marnix Verheyen; François Vermeulen; Peter Verpoorten; Stefan Verraedt; Lore Wagemans
- 2 onthouding(en): Evelyn Breugelmans; Susy Matthijs
Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens de gemeenteraad

de algemeen directeur

de voorzitter

Dirk Soentjens

Rutger Moons

