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Uittreksel uit de notulen van de Gemeenteraad 

Zitting van: 9 mei 2017 

Aanwezig: Aanwezig de dames en heren:  

Voorzitter : Stephan Titeca 

Burgemeester:                  Claude Van Marcke 

Schepenen:  Rik Colman, Gino Devogelaere, Koen Tack, Jeremie Vaneeckhout,                 

Johan Delrue, Jolanta Steverlynck-Kokoszko  

Gemeenteraadsleden:  Victor Gerniers, Maurice Vanmarcke, Prudent Lanneau, Dirk Tack, Anne Marie 

Ampe, Pascal Desmet, Eddy Recour, Willy Demeulemeester, Davy Demets, 

Yannick Ducatteeuw, Twighi Detavernier, Kim Delbeke, Amandine Eeckhaut, 

Tine Temmerman 

Secretaris:                        Sonja Nuyttens 

Verontschuldigd: Gemeenteraadsleden:  Greet Coucke 

  

 
 

Punt 9. Cultuur en bibliotheek 
9.2. Uitleenreglement plaatselijke openbare bibliotheek – aanpassing openingsuren 

  
 
De gemeenteraad, 
 
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 
Er wordt voorgesteld om de openingsuren van de hoofdbibliotheek aan te passen aan de 
hedendaagse noden van het publiek. Dit wordt gekoppeld aan de indiensttreding van twee nieuwe 
personeelsleden en vernieuwde werkroosters. 
Het aantal openingsuren blijft gelijk (20u per week), maar er is gekozen voor: 

• uniformiteit: telkens tot 19u 

• aansluiting op de schooluren, momenten vrije tijdsactiviteiten op de site Torrebos 

• een aaneensluitend blok op zaterdag 
Dit op basis van de uitleencijfers en bezoekers aantallen. 
Voor het openingsblok van 4u op zaterdag werd geopteerd nog een kleine bevraging te doen bij het 
publiek van de hoofdbibliotheek. Uit deze bevraging blijkt de meerderheid te kiezen voor 11u-15u. 
 
Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen: 
Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, inzonderheid artikels 42 en 43, betreffende de bevoegdheden 
van de gemeenteraad, en latere wijzigingen; 
De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en 
latere wijzigingen; 
Het advies uitgebracht door de Raad van Beheer van de Plaatselijke Openbare Bibliotheek d.d. 21 
maart 2017 en d.d. 6 april 2017 (per e-mail ingewonnen) 
 
Verwijzend naar volgende eerdere beslissingen: 
De gemeenteraad van 21 januari 2014 betreffende de goedkeuring gecoördineerd 
gebruikersreglement P.O.B.  
Het algemeen gemeentelijk retributiereglement van 3 juni 2008 en latere wijzigingen. 
 
Om deze redenen: 
Na bespreking 
BESLUIT:  eenparig 
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Art.1: Het raadsbesluit van 21 januari 2014 houdende de vaststelling van het reglement voor de 
gebruiker van de Plaatselijke Openbare Bibliotheek wordt met ingang van 1 juni 2017 gewijzigd: 
 
Toegang 
De gemeentelijke openbare bibliotheek van Anzegem is vrij toegankelijk voor iedereen tijdens de 
openingsuren. 
 
Anzegem 
Maandag  16u-19u 
Woensdag 13u-19u 
Donderdag 16u-19u 
Vrijdag   15u-19u 
Zaterdag  11u-15u 
 
Deze wijzigingen worden eveneens doorgevoerd in het algemeen gemeentelijk retributiereglement bij 
de desbetreffende rubriek (nl. Bibliotheek). 
Art.2: Deze aanpassingen worden bekendgemaakt door publicatie op de website van de gemeente. 
Art. 3:  Kennis te geven van dit besluit aan de toezichthoudende overheid volgens de regels vervat in 
het gemeentedecreet van 15 juli 2005 houdende regeling, voor het Vlaams Gewest, van het algemeen 
bestuurlijk toezicht op de gemeenten. 
Gedaan in zitting als ten hoofde 

Namens de gemeenteraad 

Sonja Nuyttens   Stephan Titeca 

Secretaris   Voorzitter 

Voor eensluidend afschrift 

Anzegem,  31 mei 2017 

Sonja Nuyttens   Claude Van Marcke 

Gemeentesecretaris            Burgemeester  


