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Organiek reglement Raad van Beheer bibliotheek en gemeenschapscentrum Beernem  
 
Titel I Opdracht  
 
Artikel 1  
Er wordt een Raad van Beheer opgericht die als opdracht krijgt de gemeenteraad en het college van 
burgemeester en schepenen bij te staan bij het beheer van de bibliotheek en het 
gemeenschapscentrum.  
 
Titel II: Locaties bibliotheek en gemeenschapscentrum  
 
Artikel 2  
Bibliotheek, C. Marichalstraat 1, 8730 Beernem 
Marichalzaal, C. Marichalstraat 1, 8730 Beernem 
O.C. De Kleine Beer, C. Marichalstraat 5, 8730 Beernem  
Sinjo, Lattenklieversstraat 28, 8730 Sint-Joris  
Het Schepenhuys, Markt 1, 8730 Oedelem  
Conciërgewoning Fort, Fortstraat 9B, 8730 Beernem  
 
Titel III Doel bibliotheek en gemeenschapscentrum  
 
Artikel 3  
Doel van de bibliotheek: 
De 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 bibliotheek doet aan cultuurspreiding en cultuurparticipatie; ze werkt in een geest van 
objectiviteit en is vrij van levensbeschouwelijke, politieke en commerciële invloeden. 
 
Doel van het gemeenschapscentrum:  
Het gemeenschapscentrum is een ontmoetingsplaats voor verenigingen, kunstenaars en individuele 
burgers. De locaties verlenen onderdak aan tal van culturele en gemeenschapsvormende activiteiten 
georganiseerd door verenigingen en individuen. Het gemeenschapscentrum wil het culturele leven 
binnen de gemeente stimuleren door het aanbieden van faciliteiten voor eigen creaties door 
groeperingen-gebruikers en door een eigen programmatie. Het verleent ook onderdak aan 
gemeentelijke diensten. 
 
Titel IV Bevoegdheden  
 
Artikel 4  
De Raad van Beheer is, binnen de perken van de beschikbare middelen toegewezen door het 
gemeentebestuur, bevoegd voor het opstellen van de eigen programmatie en de inhoud van de 
eigen culturele en vormingsactiviteiten van het gemeenschapscentrum en de bibliotheek.  
 
De Raad van Beheer beschikt over inspraakrecht over alle aspecten van het beheer van het 
gemeenschapscentrum en de bibliotheek: werking, infrastructuur, materialen, reglementen, 
promotie, collectie, publiekswerking,... Bij de aan het gemeentebestuur overgemaakte adviezen 
worden de eventueel opgemaakte minderheidsnota’s gevoegd, die een onafscheidelijk deel 
uitmaken van de adviezen. Het gemeentebestuur verplicht zich er toe een schriftelijk gemotiveerd 
antwoord te geven op de adviezen van de Raad van Beheer.  
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De Raad van Beheer heeft recht op informatie over alle beleidsbeslissingen van het gemeentebestuur 
inzake alle culturele infrastructuur van de gemeente.  
 
De Raad van Beheer heeft geen recht op tussenkomst in de programmering en de culturele inhoud 
van de activiteiten die georganiseerd worden door de groeperingen-gebruikers behalve wat betreft 
de maatregelen die behoren tot het strafrecht, het sociaal recht, het belastingsrecht, de 
economische reglementering en onverminderd de grondwettelijke waarborgen. De regels tot 
vaststelling van de gebruiksvoorwaarden mogen uitsluitend rekening houden met de eigen materiële 
kenmerken van de culturele infrastructuur. Om ideologische of filosofische redenen kan geen enkele 
groepering, voor culturele doeleinden, het gebruik van het gemeenschapscentrum of de bibliotheek 
ontzegd worden.  
 
Titel V Leden  
 
Artikel 5  
De Raad van Beheer wordt samengesteld uit:  

- vertegenwoordigers aangeduid door de fracties van de gemeenteraad, waaronder de 
schepen voor cultuur en bibliotheek, volgens het Lisostelsel. In dit stelsel wordt bij de 
verdeling van mandaten – bij wijze van voorafname – aan elke fractie uit de gemeenteraad 
één mandaat toegekend. Het resterende aantal mandaten wordt dan verder verdeeld via het 
evenredigheidsstelsel (stelsel-D’Hondt). 

- gebruikers van het gemeenschapscentrum en de bibliotheek:  
o 3 actieve gebruikers van de bibliotheek 
o 3 actieve gebruikers van het gemeenschapscentrum (gebruikers van de lokalen en/of 

deelnemers aan de eigen programmatie. 
o 1 persoon die de doelgroep senioren kent of ertoe behoort 
o 1 persoon die de doelgroep jeugd kent of ertoe behoort 
o 1 persoon die het culturele verenigingsleven kent en wil vertegenwoordigen 
o 1 persoon die de Beernemse sociale instellingen kent en hun doelgroep wil 

vertegenwoordigen. 
o 1 persoon die werkt binnen de Beernemse scholen en hen wil vertegenwoordigen  

 
Elke inwoner kan zich als afgevaardigde van de gebruikers kandidaat stellen. Bij meer kandidaten dan 
plaatsen kiezen de kandidaten onder elkaar wie mag zetelen. Hierbij is het belangrijk dat alle 
deelgemeenten vertegenwoordigd zijn zodat ze actief kunnen meedenken over de rol van het bib en 
het gemeenschapscentrum in de lokale gemeenschap. In de mate van het mogelijke zal een 
onrechtmatig overwicht van één van de ideologische en filosofische strekkingen worden voorkomen.  
 
De Raad van Beheer bestaat uit 20 leden. Het aantal leden dat aangeduid wordt door de politieke 
fracties in de gemeenteraad bedraagt 9 en het aantal leden uit de gebruikers bedraagt 11. Het aantal 
leden van de Raad van Beheer kan na elke gemeenteraadsverkiezing aangepast worden. 
 
De Raad van Beheer dient over te gaan tot een globale hernieuwing van zijn vertegenwoordigers in 
de loop van de zes maanden volgend op de installatie van een nieuwe gemeenteraad. 
 
Artikel 6  
Wie toetreedt tot de Raad van Beheer aanvaardt het organiek reglement en is verplicht deze na te 
komen.  
 
Artikel 7  
De hoedanigheid van lid wordt verloren:  

a) door het verstrijken van de mandaatstermijn 
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b) door ontslag van het lid. Dit ontslag moet schriftelijk aan de voorzitter van de Raad van 
Beheer meegedeeld worden.  

c) door overlijden of rechtsonbekwaamheid  
d) door uitsluiting, waarover de Raad van Beheer met een meerderheid van twee derden van de 

aanwezige stemgerechtigde leden beslist. Een niet-gemotiveerde afwezigheid van drie 
samenkomsten van de Raad van Beheer kan een reden tot uitsluiting zijn.  

 
Artikel 8  
Indien aan het lidmaatschap voortijdig een einde komt, wordt zo spoedig mogelijk in de opvolging 
voorzien door de gebruikers of door de politieke fractie van de gemeenteraad voor wie het 
betrokken lidmaatschap werd ingenomen. Deze opvolging gebeurt met inachtneming van de 
voorwaarden gesteld onder art. 5.  
 
Titel VI Voorzitter, ondervoorzitter  
 
Artikel 9  
De voorzitter wordt bij geheime stemming en bij gewone meerderheid gekozen uit de 
afgevaardigden van de gebruikers die zetelen in de Raad van Beheer. De schepen voor cultuur en 
bibliotheek is ondervoorzitter.  
 
Artikel 10 Secretariaat 
De cultuurbeleidscoördinator en de bibliothecaris wonen de vergaderingen bij met raadgevende 
stem en zijn secretaris.  
 
Titel VII Samenkomsten  
 
Artikel 11  
De Raad van Beheer vergadert minstens driemaal per jaar en zo dikwijls als de belangen van het 
gemeenschapscentrum en de bibliotheek het vereisen. De uitnodigingen worden samen met de 
agenda, bij voorkeur digitaal, verstuurd aan ieder lid, ten minste één week voor de vergadering. Op 
de agenda moet elk voorstel worden ingeschreven dat minstens veertien dagen voor de vergadering 
schriftelijk door een stemgerechtigd lid wordt ingediend bij de voorzitter.  
Over onderwerpen die niet op de agenda voorkomen, kan niet geldig beraadslaagd worden, tenzij 
met akkoord van twee derden van de aanwezige stemgerechtige leden.  
 
Eén derde van de stemgerechtigde leden van Raad van Beheer kan de bijeenroeping eisen met een 
door hen opgestelde agenda. Deze samenkomst dient plaats te vinden binnen de maand na het 
schriftelijk indienen van dit verzoek bij de voorzitter.  
 
Artikel 12  
De Raad van Beheer kan geldig beraadslagen, wanneer minstens een derde van de stemgerechtigde 
leden aanwezig zijn. De leden van de Raad van Beheer kunnen zich niet laten vertegenwoordigen 
door een plaatsvervanger.  
 
Artikel 13  
De vergaderingen van de Raad van Beheer worden voorgezeten door de voorzitter, bij diens 
afwezigheid door de ondervoorzitter en als deze ook afwezig is door het stemgerechtigd lid met de 
hoogste leeftijd.  
 
Artikel 14  
De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van geldig uitgebrachte stemmen. Bij 
staking van stemmen is de stem van de voorzitter van de vergadering beslissend.  
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Artikel 15  
Van elke bijeenkomst van de Raad van Beheer wordt een beknopt verslag opgesteld en digitaal 
gearchiveerd. Deze notulen worden opgesteld door de secretaris en ter goedkeuring voorgelegd op 
de volgende vergadering. Elk lid ontvangt het verslag van de vergadering bij de uitnodiging van de 
volgende vergadering.  
 
Artikel 16  
De Raad van Beheer mag op zijn samenkomsten personen uitnodigen die geen lid zijn van de Raad 
van Beheer omwille van hun deskundigheid. Zij hebben slechts een raadgevende stem.  
 
Artikel 17  
De Raad van Beheer kan werkgroepen oprichten over specifieke materies. De werkgroepen worden 
samengesteld uit geïnteresseerden en deskundigen in de materie waarover de werkgroep zich buigt. 
Iedereen met de nodige expertise of interesse in deze materie, kan lid worden van de werkgroep. De 
voorzitter van een werkgroep moet altijd een stemgerechtigd lid zijn van de Raad van Beheer. De 
werkgroepen geven advies aan de Raad van Beheer over hun materie. De voorzitter van de 
werkgroep is verantwoordelijk voor de communicatie tussen de Raad van Beheer en zijn werkgroep. 
 
Titel VIII Verzekeringen  
Artikel 18 
De Raad van Beheer ressorteert onder het gemeentebestuur. Ter dekking van de risico’s “Burgerlijke 
Aansprakelijkheid” en “Lichamelijke ongevallen”, zal het gemeentebestuur de nodige 
verzekeringspolissen afsluiten voor de stemgerechtigde leden, raadgevers en leden van de 
werkgroepen van de Raad van Beheer. 
 


