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REGLEMENT:  

 

BEHEERSORGAAN 

Vastgesteld bij gemeenteraadsbesluit op 26/11/2013, 

26 januari 2016 en 22 maart 2016 

 

 

 

 

Artikel 1:  

 

 

Het College van burgemeester en schepenen draagt volgende samenstelling van het 

gemeenschappelijk beheersorgaan van de bib en GC Gerard Walschap voor aan de 

gemeenteraad 

 
Afvaardiging vanuit de cultuuradviesraad 

Effectief lid Plaatsvervanger 

Marie-Louise 

Borms 

Martine Roelands  

Jackie 

Coeckelberghs 

André Meysmans 

Emiel De Cock Willy Van 

Buggenhout 

Edwin Deschepper Gilberte Van 

Damme 

Stefaan Gunst Karen Sarens 

Fons Moeyersons Willy Mertens 

Kris Moeyersons Gilberte Aerts 

Jenny Van Riet Maurice Verbelen 

 
Afvaardiging vanuit de gemeenteraad1 

De afvaardiging vanuit de gemeenteraad in het beheerorgaan bestaat uit de leden van 

gemeenteraadscommissie vrije tijd.  

Bij wijziging van de samenstelling van de gemeenteraadscommissie vrije tijd worden 

nieuwe leden van rechtswege lid van het beheersorgaan. 

 
Artikel 2 

De voorzitter en de ondervoorzitter van het beheersorgaan worden verkozen door het 

beheersorgaan zelf. De secretaris is dhr. Tim Lerno, bibliotheek dienstleider. 

Artikel 3 

Bij de nominatieve invulling van de afgevaardigden zal ten hoogste 2/3 van de leden van 

hetzelfde geslacht zijn. 

Artikel 4 

Alle leden van het beheersorgaan worden in principe benoemd voor een periode van 6 

jaar na de installatie van het beheersorgaan. Zolang het beheersorgaan niet is 

samengesteld, blijft evenwel het oude in functie. 

 
Artikel 5 

Aan het mandaat van de stemgerechtigde leden komt voortijdig een einde: 

a) door het ontslag van de betrokkene zelf 

                                           
1 Gewijzigd door de gemeenteraad in januari 2016 
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b) door intrekking van het mandaat door de organisatie/geleding die hij/zij 

vertegenwoordigt 

c) door ontbinding of opheffing van de vereniging die hij/zij vertegenwoordigt 

d) door overlijden van de betrokkene 

e) door drie opeenvolgende afwezigheden zonder gegronde reden of 

verontschuldiging 

f) door niet meer op het grondgebied van de gemeente Londerzeel te wonen 

g) onder de onverenigbaarheden vallen van art. 11 van het gemeentedecreet 

Een ontslag door de betrokkene zelf moet schriftelijk en ondertekend worden door de 

betrokkene. Dit ontslag wordt meegedeeld aan het college van burgemeester en 

schepenen. 

Artikel 6 

Het beheersorgaan vergadert minimum 2 maal per jaar, met een richtcijfer van 

maximum 6 vergaderingen. 

Artikel 7 

Het beheersorgaan wordt samengeroepen door de voorzitter, al dan niet op vraag van 

het college van burgemeester en schepenen. Het beheersorgaan kan ook samengeroepen 

worden op vraag van tenminste 1/3de van de leden van het beheersorgaan. 

Artikel 8 

De aanwezige stemgerechtigde leden van het beheersorgaan krijgen een presentiegeld 

van 25 euro per vergadering. De voorzitter ontvangt 75 euro presentiegeld. De secretaris 

en de door het beheersorgaan uitgenodigde deskundigen die deel uitmaken van de 

personeelsformatie van de gemeente of het OCMW hebben de keuze om als vergoeding 

ervoor te kiezen een presentiegeld te ontvangen ten bedrage 100 van euro dan wel om 

de gepresteerde uren later te recupereren tegen 100%.2 

Artikel 9 

De bijeenroeping gebeurt door de voorzitter, schriftelijk en ten minste 10 kalenderdagen 

voor de vergadering. Een lid dat de vergadering niet kan bijwonen, is gehouden zich te 

(laten) verontschuldigen. 

Artikel 10 

De oproepingsbrief bevat steeds de agenda en het verslag van de vorige vergadering. De 

agenda wordt vastgesteld door de voorzitter en de secretaris van het beheersorgaan. Elk 

lid van het beheersorgaan heeft het recht bijkomende punten op de agenda te laten 

plaatsen. Bijkomende agendapunten worden overgemaakt aan de voorzitter en de 

secretaris van het beheersorgaan. 

Bij afwezigheid van de voorzitter wordt het beheersorgaan voorgezeten door de 

ondervoorzitter. 

De verslagen van het beheersorgaan worden opgemaakt door de secretaris van het 

beheersorgaan. 

Nadat het ontwerpverslag opgemaakt wordt door de secretaris van het beheersorgaan, 

wordt het geviseerd door de voorzitter indien hij ermee akkoord gaat. Daarna gaat het 

ontwerpverslag naar het college van burgemeester en schepenen voor behandeling. 

Artikel 11 

Om geldig te kunnen stemmen moet tenminste de helft van de stemgerechtigde leden 

van het beheersorgaan aanwezig zijn. Alle beslissingen worden genomen met een 

gewone meerderheid van de aanwezige stemgerechtigde leden (de helft + 1). Elk 

stemgerechtigd lid beschikt over één stem. Bij staking van stemming is het voorstel 

(advies) verworpen. 

 

                                           
2 Gewijzigd door de gemeenteraad in maart 2016 
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Artikel 12 

Indien het beheersorgaan een standpunt van het bestuur (college, gemeenteraad, …) wil, 

wordt in het verslag duidelijk vermeld over welke punten een formeel standpunt wordt 

gevraagd. Het college van burgemeester en schepenen verbindt zich ertoe hierop een 

gemotiveerd antwoord te geven binnen de maand, ook indien op bepaalde vragen van 

het beheersorgaan niet kan ingegaan worden. Deze maand gaat in op het moment dat 

het college van burgemeester en schepenen officieel kennis heeft genomen van het 

verslag van het beheersorgaan in de zitting van het college van burgemeester en 

schepenen 

Artikel 13 

De vergaderingen van het beheersorgaan zijn voor het publiek toegankelijk. Om de 

openbaarheid van de vergaderingen te waarborgen zal de secretaris van het 

beheersorgaan de vergaderdata van het beheersorgaan publiceren in het gemeentelijk 

informatieblad en/of de gemeentelijke website www.londerzeel.be.  

 

http://www.londerzeel.be/

