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Gemeenteraad GOEDGEKEURD 
Besluit Zitting van 27 juni 2019

Vrije Tijd - Bib

18 2019_GR_00063 Bibliotheek Bocholt - organiek reglement adviesraad - 
Goedkeuring

Samenstelling:

Aanwezig:
de heer Stijn Van Baelen, Burgemeester -voorzitter; de heer Jos Plessers, Schepen; de heer Erik 
Vanmierlo, Schepen; mevrouw Lieve Theuwissen, Schepen; de heer Marc Vanherk, Schepen; mevrouw 
Ann Bernaerts, Raadslid; de heer Jos Claessens, Raadslid; mevrouw Mia Croonen, Raadslid; de heer 
Mathieu Damen, Raadslid; mevrouw Sylvia Dries, Raadslid; de heer Toon Geusens, Raadslid; mevrouw 
Jaklien Goijens, Raadslid; mevrouw Nicole Ketelbuters, Raadslid; de heer Luc Martens, Raadslid; de 
heer Bert Schelmans, Raadslid; de heer Lode Van Mierlo, Raadslid; de heer Jos Vanmontfort, Raadslid; 
de heer Jan Verjans, Raadslid; mevrouw Sara Vrolix, Raadslid; mevrouw Lieve Willems, Raadslid; de 
heer Eddie Brebels, Algemeen directeur

Afwezig:
de heer Leo Cardinaels, Schepen; mevrouw Geertje Das, Raadslid; de heer Friedo Steensels, Raadslid

Beschrijving
Aanleiding en context
Aan het begin van elke legislatuur worden de gemeentelijke adviesraden en commissies, en dus ook 
die van de bibliotheek van Bocholt, opnieuw samengesteld. Hierbij worden de richtlijnen van het 
overeenkomstige reglement gevolgd.

Bij nazicht van het bestaande organiek reglement voor de adviescommissie van de bibliotheek van 
Bocholt (goedgekeurd door de gemeenteraad op 24 oktober 2013) is gebleken dat het reglement erg 
beperkende bepalingen bevat, voornamelijk naar de werking van de commissie toe. Daarenboven zijn 
er een aantal bepalingen die intussen niet meer stroken met de vigerende wetgeving.

Een aanpassing van het reglement is daarom noodwendig.

De bestaande adviescommissie heeft op 8 mei 2019 een positief advies verleend.

Het betekent wel dat de bestaande adviescommissie gemeentelijke openbare bibliotheek die volgens 
het bestaande reglement werd samengesteld moet overgaan naar de adviesraad bibliotheek Bocholt.

Argumentatie
Door het vaststellen van een organiek reglement adviesraad bibliotheek, richt de gemeenteraad de 
adviesraad effectief op en organiseert zij de raad.

Dit laat de gebruikers van bibliotheek Bocholt toe om inspraak en advies te verlenen bij de 
voorbereiding en de uitvoering van het bibliotheekbeleid.
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Juridische grond
De gemeenteraad is bevoegd. Artikel 40 §1 en artikel 41, 13° van het decreet voor het lokaal bestuur 
van 22 december 2017 bepalen namelijk dat de gemeenteraad de gemeentelijke reglementen 
vaststelt en de adviesraden en overlegstructuren inricht. Daarnaast bepaalt artikel 304 §3 dat de 
gemeenteraad kan overgaan tot de organisatie van raden en overlegstructuren die als opdracht 
hebben op regelmatige wijze het gemeentebestuur te adviseren, dat ten hoogste twee derde van de 
leden van hetzelfde geslacht kunnen zijn en dat gemeenteraadsleden en leden van het college van 
burgemeester en schepenen geen stemgerechtigd lid kunnen zijn van de raden.

Verder moeten gemeentebesturen volgens het Cultuurpactdecreet van 28 januari 1974 en latere 
wijzigingen een beroep doen op bestaande of op te richten organen en structuren met het oog op 
inspraak en advies van de gebruikersgroeperingen en de ideologische en filosofische strekkingen bij 
de voorbereiding en de uitvoering van het cultuurbeleid.

Administratieve afhandeling
Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan:

 de bibliotheek 
 de adviesraad van de bibliotheek.

Het organiek reglement 'adviesraad bibliotheek' wordt gepubliceerd op de website van de gemeente.

Stemming op het besluit
Goedgekeurd  door de gemeenteraad met unanimiteit

Besluit
Artikel 1
Het organiek reglement 'adviesraad biliotheek Bocholt' bekend te maken volgens de bepalingen van 
artikel 285, 286 en 287 en het in werking te laten treden volgens artikel 288 van het decreet over het 
lokaal bestuur van 22 december 2017.

Artikel 2
Na de inwerkingtreding van het reglement wordt de bestaande 'adviescommissie gemeentelijke 
openbare bibliotheek' automatisch en van rechtswege de 'adviesraad bibliotheek Bocholt' met dezelfde 
samenstelling. 

Artikel 3
Het besluit van de gemeenteraad van 24 oktober 2013 houdende 'vaststelling van het organiek 
reglement met betrekking tot de werking van de adviescommissie van de gemeentelijke openbare 
bibliotheek', op te heffen.

Artikel 4
Het reglement 'adviesraad bibliotheek Bocholt' als volgt vast te stellen:

Bijlagen



3/6

1. ORGANIEK REGLEMENT ADVIESRAAD BIBLIOTHEEK BOCHOLT.docx

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens de Gemeenteraad 

ORGANIEK REGLEMENT ADVIESRAAD BIBLIOTHEEK BOCHOLT

TOEPASSINGSGEBIED - OPDRACHT

Artikel 1:
Dit reglement van inwendig bestuur is van toepassing op de adviesraad van de bibliotheek van 
Bocholt.

Deze adviesraad is een gestructureerd en erkend inspraak- en adviesorgaan voor de 
bibliotheekmaterie en wordt opgericht met het oog op participatie van doelgroepen / gebruikers bij de 
voorbereiding en de uitvoering van het bibliotheekbeleid.

De adviesraad van de bibliotheek is een vergadering van personen die, ongeacht hun leeftijd, de 
opdracht hebben om op regelmatige en systematische wijze het gemeentebestuur te adviseren over 
het bibliotheekbeleid. De adviesraad heeft geen beslissingsrecht.

Gemeentelijke adviesraden worden om advies gevraagd of geven op eigen initiatief advies. Daarnaast 
kunnen zij ook advies geven aan het OCMW of door het OCMW om advies gevraagd worden.

SAMENSTELLING

Artikel 2:
De adviesraad wordt samengesteld uit inwoners en vertegenwoordigers van verenigingen uit Bocholt. 
De afvaardiging van gebruikers wordt samengesteld uit het culturele veld. Er wordt gestreefd naar 
een representatieve vertegenwoordiging van de filosofische en ideologische strekkingen alsook een zo 
goed mogelijke vertegenwoordiging van alle deelkernen van de gemeente.

Artikel 3:
De leden van de adviesraad die advies uitbrengen, voldoen aan volgende voorwaarden:

 in de gemeente Bocholt wonen;
 lid zijn van de gemeentelijke openbare bibliotheek van Bocholt;
 geen personeelslid zijn van de bibliotheek van Bocholt;
 geen gemeenteraadslid of lid van het college van burgemeester en schepenen zijn.

Er komt een einde aan het mandaat door:
 ontslag door het lid zelf;
 intrekking van het mandaat door de organisatie/vereniging die hij/zij vertegenwoordigt;
 ontbinding of opheffing van de vereniging die hij/zij vertegenwoordigt;
 overlijden of rechtsonbekwaamheid;
 niet meer in de gemeente Bocholt wonen;
 geen lid meer zijn van de bibliotheek van Bocholt;
 gemeenteraadslid of lid van het college van burgemeester en schepenen worden;
 in dienst treden als personeelslid van de bibliotheek van Bocholt.

Artikel 4:
Ten hoogste twee derde van de leden, vermeld in artikel 2, is van hetzelfde geslacht. Als dat niet het 
geval is, kan de adviesraad niet op rechtsgeldige wijze advies uitbrengen.
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Artikel 5:
Waarnemers kunnen zijn:

 de schepen bevoegd voor bibliotheekbeleid;
 gemeenteraadsleden en leden van het college van burgemeester en schepenen;
 eventuele uitgenodigde externe deskundigen en betrokkenen (*) die een toelichting komen 

geven;
 de bibliothecaris of zijn/haar plaatsvervanger die de adviesraad tevens administratief en 

logistiek ondersteunt.
(*) Betrokkenen kunnen eveneens leden van de gemeenteraad of het college van burgemeester en 
schepenen zijn indien zij uitgenodigd worden door de voorzitter van de adviesraad.

DUUR VAN HET LIDMAATSCHAP

Artikel 6:
De duur van het lidmaatschap bedraagt in principe 6 jaar. Na elke installatie van een nieuwe 
gemeenteraad, dient deze over te gaan tot een nieuwe samenstelling van de adviesraad bibliotheek, 
bij voorkeur binnen de zes maanden volgend op haar installatie.

Zolang de nieuwe adviesraad niet is samengesteld, blijft de oude evenwel in functie.

Er wordt een oproep tot nieuwe leden gelanceerd in het gemeentelijk infoblad en/of op de 
gemeentelijke website.

VOORZITTER EN SECRETARIS

Artikel 7:
De adviesraad kiest onder zijn stemgerechtigde leden bij geheime stemming een voorzitter en een 
secretaris. De kandidaturen worden vooraf of tijdens de vergadering opgevraagd. Indien bij de eerste 
stemronde geen enkele kandidaat de wettelijk vereiste meerderheid van stemmen heeft behaald, dan 
gaat men over tot herstemming tussen de twee kandidaten die bij de eerste stemronde de meeste 
stemmen hebben bekomen.

Bij herstemming is de kandidaat die de meerderheid van stemmen heeft bekomen, verkozen. Bij 
gelijkheid van stemmen tussen de kandidaten heeft de oudste onder hen de voorkeur.

WERKING

Artikel 8:
De adviesraad komt bij voorkeur tweemaal per jaar samen alsook telkens de aangelegenheden het 
vereisen in het kader van het goede beheer van de gemeentelijke openbare bibliotheek.

De bijeenroeping gebeurt door de voorzitter, schriftelijk en bij voorkeur minimaal 8 kalenderdagen 
voor de vergadering. De adviesraad kan worden samengeroepen, al dan niet op vraag van het college 
van burgemeester en schepenen of op vraag van tenminste 1/3e van de leden van de adviesraad.

Artikel 9:
De agenda wordt vastgesteld door de voorzitter en de secretaris van de adviesraad. Elk lid van de 
adviesraad heeft het recht bijkomende punten op de agenda te plaatsen. Bijkomende agendapunten 
worden overgemaakt aan de voorzitter en de secretaris van de adviesraad.

De oproepingsbrief bevat minstens de agenda en het verslag van vorige vergadering.
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Wanneer het gemeentebestuur de adviesraad om advies vraagt, zal het bij de adviesvraag de nodige 
informatie voegen:

 een duidelijke omschrijving van de concrete vraag;
 opgave van de wettelijke en financiële randvoorwaarden waarmee de adviesgever moet 

rekening houden;
 eventuele opgave van de uiterste datum van inlevering van het advies bij het 

gemeentebestuur.

Tevens hebben de leden van de adviesraad het recht om inzage te nemen in alle documenten en 
dossiers die betrekking hebben op de adviesvraag, tenzij er wettelijke bezwaren zijn. Dit inzagerecht 
kan uitgeoefend worden via de gemeentelijk ambtenaar die toegewezen wordt aan de adviesraad of 
via de algemeen directeur.

Wanneer de adviesraad op eigen initiatief een advies wenst uit te brengen, kan het steeds informatie 
vragen aan het gemeentebestuur, dat deze informatie ter beschikking zal stellen tenzij er wettelijke 
bezwaren zijn.

Artikel 10:
De samenkomsten van de adviesraad worden voorgezeten door de voorzitter, bij diens afwezigheid 
door de secretaris, en als ook die niet aanwezig is, door het aanwezige bestuurslid met de hoogste 
leeftijd.

Alle beslissingen worden genomen met een gewone meerderheid van de aanwezige stemgerechtigde 
leden.

Over onderwerpen die niet op de agenda voorkomen, kan niet geldig beraadslaagd worden, tenzij 
mits het akkoord van twee derde van de aanwezige stemgerechtigde leden. Als een bepaald punt niet 
(volledig) kan afgehandeld worden, wordt het automatisch geplaatst op de agenda van de volgende 
samenkomst.

Artikel 11:
Van elke samenkomst van de adviesraad wordt een verslag opgesteld dat aan alle leden wordt 
toegestuurd en na goedkeuring tijdens de volgende vergadering wordt getekend door de voorzitter en 
de secretaris.

De secretaris van de adviesraad verzorgt deze verslagen, alsook al het administratief werk van de 
adviesraad, in samenspraak met de gemeentelijke ambtenaar door het gemeentebestuur ter 
beschikking gesteld.

De adviesraad zal de adviezen die het uitbrengt steeds bezorgen aan het gemeentebestuur.

ONDERSTEUNING

Artikel 12:
Het gemeentebestuur zal de adviesraad ondersteunen door:

 het ter beschikking stellen van een ondersteunend personeelslid voor administratieve en 
logistieke ondersteuning. Dit personeelslid kan geen stemgerechtigd lid zijn, alsook geen 
bestuursfuncties waarnemen;

 ter dekking van de risico’s “burgerlijke aansprakelijkheid”, “rechtsbijstand” en “lichamelijke 
ongevallen”, de nodige verzekeringspolissen af te sluiten voor de leden van de adviesraad.
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Algemeen directeur
Eddie  Brebels

Voorzitter gemeenteraad
Stijn  Van Baelen


