AGB van dinsdag 23 april 2019

ZITTING VAN HET AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF OP 23 april 2019.
Voorzitter:
Aanwezig:

Verontschuldigd:

Koen Paredaens
Liesbeth Verstreken, Danny Van de Velde, Marc De Cordt, Koen Paredaens,
Olivier Rul, Michaël Heyvaert, Cindy Van Paesschen - directiecomité
Luc Kennis, Jos van Dongen, Roel Van Elsacker, Jos Vekemans, Rita
Laureyssens, Jan De Prins (vanaf punt 3), Paul Van Wesenbeeck, Kitty
Busschodts, Alex Verbergt (vanaf punt 3), Tom Sleeuwaert, Katrien Seynaeve,
Karin Verbiest, Charlotte Vercruyssen, Elke Sels en Marcel De Vos - leden
Kristof Janssens - secretaris
Katrien Schryvers, Wouter Bollansée, Jan Van Melkebeek, Maxim Van den
Bossche en Steven Laureyssens

PUNT 1: BENOEMING VAN DE VOORZITTER VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN HET AUTONOOM
GEMEENTEBEDRIJF (AGB) ZOERSEL.

MOTIVERING
Feiten en context
Op 19 februari 2019 werd de volledige raad van bestuur vernieuwd.
Juridische grond
- de bepalingen van het decreet over het lokaal bestuur, meer in het bijzonder de artikelen 231 t.e.m.
244
- de gemeenteraadsbeslissing van 19 december 2017 tot oprichting van Autonoom Gemeentebedrijf
Zoersel en vaststelling van de statuten
- de gemeenteraadsbeslissing van 19 februari 2019 tot wijziging van de statuten van het Autonoom
Gemeentebedrijf Zoersel
- de geconsolideerde statuten van het Autonoom Gemeentebedrijf Zoersel, meer in het bijzonder
artikel 9.
Argumentatie
Artikel 9 van de geconsolideerde statuten van het Autonoom Gemeentebedrijf Zoersel bepaalt dat de
raad van bestuur onder zijn leden een voorzitter kiest die deel moet uitmaken van het college van
burgemeester en schepenen. Schepen Koen Paredaens wordt voorgedragen.
BESLUIT met 16 stemmen voor en 4 onthoudingen (CD&V):
Artikel 1:
Schepen Koen Paredaens wordt aangesteld als voorzitter van het Autonoom Gemeentebedrijf Zoersel.
PUNT 2: BENOEMING VAN DE SECRETARIS VAN HET AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF (AGB)
ZOERSEL.

MOTIVERING
Feiten en context
Op 19 februari 2019 werd de volledige raad van bestuur vernieuwd.
Juridische grond
- de bepalingen van het decreet over het lokaal bestuur, meer in het bijzonder de artikelen 231 t.e.m.
244
- de gemeenteraadsbeslissing van 19 december 2017 tot oprichting van Autonoom Gemeentebedrijf
Zoersel en vaststelling van de statuten
- de gemeenteraadsbeslissing van 19 februari 2019 tot wijziging van de statuten van het Autonoom
Gemeentebedrijf Zoersel
- de geconsolideerde statuten van het Autonoom Gemeentebedrijf Zoersel, meer in het bijzonder
artikel 9
Argumentatie
Artikel 9 van de geconsolideerde statuten van het Autonoom Gemeentebedrijf Zoersel bepaalt dat de
raad van bestuur een secretaris kiest die geen lid van de gemeenteraad dient te zijn. De algemeen
directeur wordt voorgedragen.
BESLUIT met algemeenheid van stemmen:
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Artikel 1:
Kristof Janssens wordt aangesteld als secretaris van het Autonoom Gemeentebedrijf Zoersel.
PUNT 3: BENOEMING VAN DE LEDEN VAN HET DIRECTIECOMITÉ VAN HET AUTONOOM
GEMEENTEBEDRIJF (AGB ) ZOERSEL EN DELEGATIE BEVOEGDHEDEN DAGELIJKS BESTUUR

MOTIVERING
Feiten en context
Op 19 februari 2019 werden de statuten van het Autonoom Gemeentebedrijf Zoersel aangepast aan het
nieuwe decreet over het lokaal bestuur. Van deze gelegenheid werd gebruik gemaakt om de organen
van het Autonoom Gemeentebedrijf Zoersel te laten samenvallen met deze van de gemeente. Het
Autonoom Gemeentebedrijf Zoersel wordt, naast de raad van bestuur, beheerd door een
directiecomité. De raad van bestuur is bevoegd om dit directiecomité samen te stellen.
Juridische grond
- de bepalingen van het decreet over het lokaal bestuur, meer in het bijzonder de artikelen 231 t.e.m.
244
- de gemeenteraadsbeslissing van 19 december 2017 tot oprichting van Autonoom Gemeentebedrijf
Zoersel en vaststelling van de statuten
- de gemeenteraadsbeslissing van 19 februari 2019 tot wijziging van de statuten van het Autonoom
Gemeentebedrijf Zoersel
- de geconsolideerde statuten van het Autonoom Gemeentebedrijf Zoersel, meer in het bijzonder
artikel 5, 16, 17, 18, 19 en 27
Argumentatie
Op basis van artikel 6 van de geconsolideerde statuten van het autonoom gemeentebedrijf bestaat de
raad van bestuur thans uit de voltallige gemeenteraad. Het directiecomité is belast met het dagelijks
bestuur, met de vertegenwoordiging met betrekking tot dat bestuur en met de voorbereiding en de
uitvoering van de beslissingen van de raad van bestuur. Het directiecomité is daarenboven bevoegd
voor alle materies die door de raad van bestuur aan haar worden gedelegeerd. De geactualiseerde
statuten (art. 16) bepalen dat het directiecomité bestaat uit maximaal zeven leden. Om de organen van
het AGB Zoersel zo optimaal mogelijk te laten samenvallen met deze van de gemeente, zou deze
kunnen samengesteld worden uit het voltallige college van burgemeester en schepenen.
Financiële gevolgen
Het mandaat van lid van het directiecomité is onbezoldigd.
BESLUIT met 16 stemmen voor en 6 onthoudingen (CD&V):
Artikel 1:
Het directiecomité van het Autonoom Gemeentebedrijf Zoersel wordt samengesteld uit alle leden van
het college van burgemeester en schepenen.
Artikel 2:
Het dagelijks bestuur omvat alle handelingen die de normale werking van het Autonoom
Gemeentebedrijf Zoersel moeten garanderen, met uitzondering van, enerzijds, de bevoegdheden die
krachtens artikel 14.5 van de statuten tot de exclusieve bevoegdheid van de raad van bestuur behoren
en, anderzijds, de bevoegdheden die ingevolge hetzij de beheersovereenkomst, hetzij een afzonderlijke
beslissing van de gemeenteraad of de raad van bestuur, eveneens exclusief toekomen aan de raad van
bestuur.
Artikel 3:
Het dagelijks bestuur omvat in elk geval:
- alle beslissingen die worden genomen binnen het exploitatiebudget;
- in het kader van overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten:
o het vaststellen van de plaatsingsprocedure en de voorwaarden van opdrachten met
financiële impact op de kredieten van het investeringsbudget waarvan de waarde de
op dat moment geldende, bij koninklijk besluit vastgestelde, grens voor het voeren
van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking (op datum van
het besluit 144.000,00, excl. BTW) niet overschrijdt of in het geval van dwingende en
onvoorziene omstandigheden;
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o

-

-

de beslissingen met betrekking tot het aanbrengen van wijzigingen aan een lopende
overheidsopdracht, genomen in toepassing van artikel 37 en 38 van het koninklijk
besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten, voor zover die wijzigingen niet leiden tot bijkomende uitgaven
van meer dan 10 % van het oorspronkelijke gunningsbedrag;
o de beslissingen met betrekking tot het herhalen van een overheidsopdracht op grond
van artikel 42,§1, 2° van de wet op de overheidsopdrachten en dit ongeacht de waarde
van de herhalingsopdracht;
o de waarde van de overheidsopdrachten wordt bepaald op basis van de in artikel 7 van
het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten in
de klassieke sectoren vastgestelde ramingsregels;
in het kader van het beheer van de inrichtingen en eigendommen van het gemeentebedrijf:
o met betrekking tot de roerende goederen: zowel de daden van beschikking als de
daden van beheer
o met betrekking tot de onroerende goederen: enkel de daden van beheer
in de gebruikelijke burgerrechtelijke betekenis van deze termen.
alle materies die door de raad van bestuur gedelegeerd worden overeenkomstig artikel 17 van
de geconsolideerde statuten.

PUNT 4: GOEDKEURING VAN DE BEHEERSOVEREENKOMST TUSSEN GEMEENTE ZOERSEL EN
AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF (AGB) ZOERSEL.

MOTIVERING:
Feiten en context
De huidige beheersovereenkomst tussen gemeente Zoersel en het AGB Zoersel werd gesloten voor de
periode van 1 april 2018 tot 30 juni 2019. Inmiddels trad het nieuwe decreet over het lokaal bestuur in
werking. Artikel 234, §3, van het decreet over het lokaal bestuur bepaalt dat de beheersovereenkomst
uiterlijk 6 maanden na de volledige vernieuwing van de gemeenteraad opnieuw moet worden
opgesteld.
Juridische grond
- de bepalingen van het decreet over het lokaal bestuur, meer in het bijzonder artikelen 234
- de gemeenteraadsbeslissing van 19 december 2017 tot oprichting van Autonoom Gemeentebedrijf
Zoersel en vaststelling van de statuten
- de gemeenteraadsbeslissing van 19 februari 2019 tot wijziging van de statuten van het Autonoom
Gemeentebedrijf Zoersel
- de geconsolideerde statuten van het Autonoom Gemeentebedrijf Zoersel, meer in het bijzonder
artikel 14.4
Argumentatie
Het decreet over het lokaal bestuur schrijft niet meer in detail voor welke elementen de
beheersovereenkomst minstens moet bevatten. Het is aangewezen de huidige beheersovereenkomst
niet onverkort over te nemen en van deze gelegenheid gebruik te maken om overbodige bepalingen te
schrappen en ruimte te geven aan doeltreffende afspraken tussen gemeente en het Autonoom
Gemeentebedrijf Zoersel rekening houdend met de ervaringen die het voorbij jaar zijn opgedaan.
BESLUIT met 16stemmen voor en 6 onthoudingen (CD&V):
Artikel 1:
De beheersovereenkomst 2019-2025 tussen gemeente Zoersel en het Autonoom Gemeentebedrijf
Zoersel gehecht aan dit besluit wordt goedgekeurd.
PUNT 5: GOEDKEURING VAN HET ORGANIEK REGLEMENT VAN DE ADVIESCOMMISSIE VAN DE
OPENBARE BIBLIOTHEEK VAN ZOERSEL.

MOTIVERING
Feiten en context
Het Cultuurpact legt op dat voor culturele infrastructuren, instellingen en diensten, opgericht door of
ressorterend onder de overheid, in de samenstelling van beheers- of bestuursorgaan, een vorm van
vertegenwoordiging van de gebruikersgroeperingen en de ideologische en filosofische strekkingen
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wordt voorzien. Hiervoor wordt een adviescommissie van de bibliotheek opgericht waarvan haar
bevoegdheden en samenwerking met de Raad van Bestuur en het Directiecomité van het Autonoom
Gemeentebedrijf Zoersel worden vastgelegd in een organiek reglement.
Juridische grond
- het Cultuurpactdecreet 28 januari 1974
- het decreet van 6 juli 2012 betreffende het lokaal cultuurbeleid
- het decreet over het lokaal bestuur, in het bijzonder artikel 304
- het besluit van de gemeenteraad van 26 februari 2007 tot goedkeuring van het organiek reglement
van het beheersorgaan van de openbare bibliotheek
- de gemeenteraadsbeslissing van 19 december 2017 tot oprichting van Autonoom Gemeentebedrijf
Zoersel
- de beheersovereenkomst tussen de gemeente Zoersel en het autonoom gemeentebedrijf Zoersel
voor de periode 2019 – 2025, in het bijzonder artikel 12
Advies
Het beheersorgaan van de bibliotheek adviseerde het ontwerp van organiek reglement op 2 oktober
2018 positief.
BESLUIT met 16 stemmen voor en 6 onthoudingen (CD&V):
Artikel 1
Het organiek reglement van de bibliotheek wordt vastgesteld als volgt:
Titel I: Opdracht
Artikel 1: De adviescommissie heeft als opdracht de Raad van Bestuur en het Directiecomité van het
Autonoom Gemeentebedrijf te adviseren bij het beheer van de gemeentelijke openbare bibliotheek
inzake alle aspecten van het bibliotheekbeleid (werking, inrichting en uitrusting, financiële beleid,
personeelsbeleid, …).
Titel II: Omvang
Artikel 2: De gemeentelijke openbare bibliotheek van Zoersel omvat volgende gebouwen:
- Bibliotheek Zoersel, Dorp 54, deelgemeente Zoersel
- Bibliotheek Sint-Antonius, Handelslei 47, deelgemeente Sint-Antonius
- Bibliotheek Halle, Halle-Dorp 67, deelgemeente Halle.
Het is steeds mogelijk om deze infrastructuur te verplaatsen of uit te breiden op het grondgebied van
de gemeente Zoersel.
Titel III: Doel
Artikel 3: De gemeentelijke openbare bibliotheek is een basisvoorziening waar elke burger terecht kan
met vragen over cultuur, kennis, informatie en ontspanning, en die actief bemiddelt bij het
beantwoorden van deze vragen. De openbare bibliotheek is actief inzake cultuurspreiding,
cultuurparticipatie en cultuureducatie. De openbare bibliotheek zet in op e-inclusie en mediawijsheid.
Ze werkt in een geest van objectiviteit en vrij van levensbeschouwelijke, politieke en commerciële
invloeden.
Titel IV: Bevoegdheden en verplichtingen
Artikel 4:
§1. De Raad van Bestuur en het Directiecomité van het Autonoom Gemeentebedrijf bezorgen de
voorzitter van de adviescommissie een schriftelijke motivering wanneer een advies van de
adviescommissie niet wordt gevolgd.
§2. De adviescommissie stelt samen met de bibliothecaris jaarlijks een actieplan op dat acties bevat die
in het komende jaar zullen worden ondernomen ter uitvoering van het bibliotheekbeleid. Dit actieplan
wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de Raad van Bestuur van het Autonoom Gemeentebedrijf.
§3. De adviescommissie stelt samen met de bibliothecaris jaarlijks een werkingsverslag van de
gemeentelijke openbare bibliotheek op waarin de dienstverlening en de uitvoering van het actieplan
van het voorbije jaar worden beschreven. Dit verslag wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de Raad
van Bestuur van het Autonoom Gemeentebedrijf.
§4. Om zijn bevoegdheden daadwerkelijk te kunnen uitoefenen heeft de adviescommissie recht op
informatie over alle beleidsbeslissingen betreffende de gemeentelijke openbare bibliotheek.
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Titel V: Samenstelling en benoeming
Artikel 5:
§1. De adviescommissie wordt samengesteld uit vertegenwoordigers van de bibliotheekgebruikers met
inachtneming van de filosofische en ideologische strekkingen die in de gemeente aanwezig zijn, zoals
wordt bepaald in artikel 9a van het Cultuurpactdecreet 28 januari 1974.
§2. De kandidaturen moeten schriftelijk bij de Raad van Bestuur van het Autonoom Gemeentebedrijf
Zoersel worden ingediend.
§3. De adviescommissie bestaat uit minimaal 8 en maximaal 20 leden, meerbepaald de eerste 20
personen die aan de voorwaarden van §1 voldoen. De overige in aanmerking komende kandidaten
komen op een wachtlijst te staan.
§4. Ieder lid van de adviescommissie moet zijn woonplaats in de gemeente Zoersel hebben.
§5. Ieder lid van de adviescommissie moet lid zijn van de openbare bibliotheek van Zoersel.
§6. De reeds samengestelde adviescommissie kan te allen tijde deskundigen uitnodigen om deel te
nemen aan een vergadering en raad te geven. Deze personen hebben geen stemrecht.
§7. De adviescommissie moet in de loop van de eerste zes maanden volgend op de installatie van een
nieuwe gemeenteraad worden vernieuwd.
§8. Het lidmaatschap wordt toegekend ten laatste 6 maanden na de installatie van de nieuwe
gemeenteraad. De vroegere adviescommissie blijft in functie tot de nieuwe is geïnstalleerd.
§9. Een lid van de adviescommissie tijdens de vorige legislatuur kan zich opnieuw kandidaat stellen.
Artikel 6: De toetreding tot de adviescommissie behelst de aanvaarding van het organiek reglement en
houdt de verplichting in tot het nakomen ervan.
Artikel 7:
§1 De hoedanigheid van lid van de adviescommissie wordt verloren:
a. door ontslag van het lid. Dit ontslag dient schriftelijk aan de voorzitter van het
adviescommissie meegedeeld te worden.
b. door overlijden of rechtsonbekwaamheid.
c. door het in dienst treden als personeelslid van de openbare bibliotheek van Zoersel.
d. door verhuis naar een woonplaats buiten de gemeente Zoersel.
e. door uitsluiting, waarover de adviescommissie met een tweederdemeerderheid van de
aanwezige leden beslist.
f. door een niet-gemotiveerde afwezigheid op drie achtereenvolgende samenkomsten van de
adviescommissie.
g. door toetreding tot de Raad van Bestuur van het Autonoom Gemeentebedrijf.
h. door het aannemen van een politiek mandaat bij gemeente & ocmw Zoersel.
§2. Indien aan een lidmaatschap vroegtijdig een einde komt, door de redenen vermeld in dit artikel,
wordt zo spoedig mogelijk in de opvolging voorzien wanneer het ledenaantal minder is dan 8.
Titel VI: Voorzitter en ondervoorzitter
Artikel 8: De adviescommissie kiest onder zijn leden bij geheime stemming en bij volstrekte
meerderheid een voorzitter en een ondervoorzitter.
Titel VII: Secretariaat
Artikel 9: De bibliothecaris is, zonder stemrecht, belast met het secretariaatswerk van de
adviescommissie. De bibliothecaris kan zich hierbij laten bijstaan door een ander lid van de
adviescommissie.
Titel VIII: Samenkomsten en huishoudelijk reglement
Artikel 10: De adviescommissie komt minstens tweemaal per jaar samen en telkens wanneer de
voorzitter of een derde van de leden dit nodig acht.
Artikel 11:
§1. De uitnodiging met de vermelding van de agenda moet ten minste zeven dagen voor de
vastgestelde datum bij de leden toekomen. De voorzitter en de secretaris stellen de agenda op.
§2. Elk lid van de commissie kan een punt op de agenda laten plaatsen, op voorwaarde dat het ten
minste 14 dagen voor de samenkomst schriftelijk werd ingediend bij de voorzitter.
§3. Dringende punten kunnen bij eenvoudige meerderheid van de aanwezige leden bij het begin van de
vergadering worden toegevoegd.
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Artikel 12:
§1. De adviescommissie kan geldig beslissen wanneer ten minste één derde van haar leden aanwezig
is. Wordt het aantal niet bereikt, dan wordt een tweede vergadering gehouden op dezelfde datum, maar
dan een half uur later, met dezelfde agenda. Deze vergadering zal dan geldig kunnen beslissen,
ongeacht het aantal leden.
§2. De leden van de adviescommissie kunnen zich niet laten vertegenwoordigen door een
plaatsvervanger.
Artikel 13: De vergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter van de adviescommissie of bij
diens afwezigheid door de ondervoorzitter, en bij diens afwezigheid door het oudste lid van de
adviescommissie.
Artikel 14:
§1. De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.
Als er gestemd wordt over personen of functies, of op verzoek van ten minste een derde van de
aanwezige leden, gebeurt de stemming geheim of schriftelijk. In de andere gevallen is de stemming
publiek.
§2. Bij de publieke stemming is de stem van de voorzitter van de vergadering beslissend in geval van
staking van stemmen.
§3. Bij geheime stemming wordt het punt verworpen bij staking van stemmen.
Artikel 15: Indien nodig regelt een huishoudelijk reglement alle verdere aangelegden die door dit
organiek reglement niet voldoende worden omschreven. Dit huishoudelijk reglement wordt aan Raad
van Bestuur van het Autonoom Gemeentebedrijf Zoersel ter goedkeuring voorgelegd.
Artikel 16: Van elke bijeenkomst van de adviescommissie wordt een verslag opgesteld. De Raad van
Bestuur en het Directiecomité van het Autonoom Gemeentebedrijf Zoersel ontvangen dit verslag
binnen één maand na de samenkomst. Het verslag wordt op de volgende vergadering ter goedkeuring
aan de adviescommissie voorgelegd.
Artikel 17: De adviescommissie kan werkgroepen vormen. Het voorzitterschap van deze werkgroepen
wordt steeds waargenomen door een lid van de adviescommissie. In de schoot van deze werkgroepen
kan beroep worden gedaan op niet-leden van de adviescommissie of deskundigen.
Artikel 18: Aan het organiek reglement voor de adviescommissie kunnen slechts wijzigingen door de
Raad van Bestuur van het Autonoom Gemeentebedrijf worden aangebracht, na een positief schriftelijk
advies de van de adviescommissie.
Titel IX: Bezoldiging en verzekeringen
Artikel 19: Alle mandaten in de adviescommissie worden kosteloos waargenomen.
Artikel 20: De adviescommissie ressorteert onder het bestuur van het Autonoom Gemeentebedrijf
Zoersel. Ter dekking van risico’s “Burgerlijke aansprakelijkheid”, “Rechtsbijstand” en “Lichamelijke
ongevallen”, zal het Autonoom Gemeentebedrijf Zoersel de nodige verzekeringspolissen afsluiten
voor de leden.
Artikel 2
Dit reglement vervangt het organiek reglement voor het beheersorgaan van de bibliotheek van 26
februari 2007.
PUNT 6: BENOEMING VAN DE LEDEN VAN DE ADVIESCOMMISSIE VAN DE OPENBARE BIBLIOTHEEK
VAN ZOERSEL.

MOTIVERING
Feiten en context
Op 23 april 2019 werd het organiek reglement van de adviescommissie van de bibliotheek
goedgekeurd door de Raad van Bestuur van het Autonoom Gemeentebedrijf Zoersel. Volgens het
Cultuurpact en de beheersovereenkomst tussen de gemeente Zoersel en het Autonoom
Gemeentebedrijf Zoersel moet de Raad van Bestuur en het Directiecomité zich bij het beheer van de
van de gemeentelijke openbare bibliotheek inzake alle aspecten van het bibliotheekbeleid laten
adviseren door een groep van gebruikers. De adviescommissie van de bibliotheek moet de eerste zes
maanden volgend op de installatie van een nieuwe gemeenteraad worden vernieuwd.
Juridische grond
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-

het Cultuurpactdecreet 28 januari 1974
het decreet van 6 juli 2012 betreffende het lokaal cultuurbeleid
het decreet over het lokaal bestuur, in het bijzonder artikel 304
het besluit van de gemeenteraad van 26 februari 2007 tot goedkeuring van het organiek reglement
van het beheersorgaan van de openbare bibliotheek
- de gemeenteraadsbeslissing van 19 december 2017 tot oprichting van Autonoom Gemeentebedrijf
Zoersel
- de beheersovereenkomst tussen de gemeente Zoersel en het autonoom gemeentebedrijf Zoersel
voor de periode 2019 – 2025, in het bijzonder artikel 12
Argumentatie
Overwegende dat er een oproep werd gepubliceerd via het Zoerselmagazine, de elektronische
nieuwsbrief van de bibliotheek en een aankondiging in de hoofdbibliotheek en in de filialen;
Gelet op het aantal ingediende kandidaturen:
- Lutgart Van Dongen, Heidehoeven 8
- Marcel De Vos, Eikenlaan 46
- Petra Lemmens, De Beemdekens 64
- Inge Van Heuckelom, Monnikendreef 20
- Myriam Geudens, Oude Heide 4
- Koenraad Torfs, Mathias Joostenslaan 38
- Hilde Moorkens, Heideweg 65
- Paul Van de Wygaert, Vlasgaard 16
- Brigitta Adams, Hoekstraat 24
- Renée Grysolle, Ten Otter 24
- Iris Ollieuz, Akker 9
- Francis Peeters, Kardinaal Cardijnlaan 23
- Anne-Marie Rongé, Schalmeidreef 11
- Eddy De Raedt, Meerheideweg 44
- Bart Hellemans, Otterdreef 7
- Silke De Win, Van Der Graesenlaan 14
- Trix Lacante, Dorp 52 B8
- Hendrik Neel, Hallebaan 68
- Karin De Bruyn, Ten Otter 80
- Herman De Winter, Zoerselbosdreef 53
- Els Opdenbergh, De Beemdekens 24
- Monique De Temmerman, Gagelhoflaan 11
Overwegende dat de adviescommissie uit minstens 8 en maximum 20 leden moet bestaan.
Overwegende dat de adviescommissie moet bestaan uit inwoners van Zoersel die lid zijn van de
openbare bibliotheek van Zoersel en geen politiek mandaat opnemen bij gemeente & ocmw Zoersel.
BESLUIT met 16 stemmen voor en 6 onthoudingen (CD&V):
Artikel 1:
De adviescommissie van de plaatselijke openbare bibliotheek wordt samengesteld uit 20
afgevaardigden van de gebruikers, met inachtneming van de ideologische en filosofische strekkingen.
Artikel 2:
Volgende personen worden aangesteld als stemgerechtigd lid van de adviescommissie van de
plaatselijke openbare bibliotheek:
- Lutgart Van Dongen, Heidehoeven 8
- Petra Lemmens, De Beemdekens 64
- Inge Van Heuckelom, Monnikendreef 20
- Myriam Geudens, Oude Heide 4
- Koenraad Torfs, Mathias Joostenslaan 38
- Hilde Moorkens, Heideweg 65
- Paul Van de Wygaert, Vlasgaard 16
- Brigitta Adams, Hoekstraat 24
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- Renée Grysolle, Ten Otter 24
- Iris Ollieuz, Akker 9
- Francis Peeters, Kardinaal Cardijnlaan 23
- Anne-Marie Rongé, Schalmeidreef 11
- Eddy De Raedt, Meerheideweg 44
- Bart Hellemans, Otterdreef 7
- Silke De Win, Van Der Graesenlaan 14
- Trix Lacante, Dorp 52 B8
- Hendrik Neel, Hallebaan 68
- Karin De Bruyn, Ten Otter 80
- Herman De Winter, Zoerselbosdreef 53
- Els Opdenbergh, De Beemdekens 24
Artikel 3:
Volgende personen kunnen bij het ontslag van een stemgerechtigd lid worden aangesteld als
stemgerechtigd lid:
- Monique De Temmerman, Gagelhoflaan 11.
Omdat er voor het einde van de zitting door de raadsleden geen opmerkingen werden gemaakt over het
verslag van de vorige zitting, wordt het goedgekeurd en ondertekend door de voorzitter en de
secretaris.
Na afhandeling van de agenda sluit de burgemeester-voorzitter de zitting om 19.30 uur.

Kristof Janssens
secretaris

Koen Paredaens
voorzitter
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