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Geachte heer Burgemeester, mevrouw de Schepen, heren Schepenen,

De beheerraad van de lokale bibliotheek heeft in juli en augustus met verbazing vastgesteld dat het
College van Burgemeester en Schepenen niet steeds correct gehandeld heeft in dossiers met
betrekking tot de bibliotheek in Hulshout.
Op 6 juli besliste het schepencollege om de uitleenpost in Houtvenne te sluiten. Deze beslissing werd
niet voorafgegaan door een vraag tot advies aan de beheerraad van de bibliotheek.
De beheerraad, in spoed bijeengekomen op 17 juli omdat ze informeel ingelicht werd over plannen
tot een mogelijke sluiting, was tijdens haar vergadering niet op de hoogte van het feit dat de
beslissing reeds genomen was.
Dat het College van Burgemeester en Schepenen, in zitting van 27 juli de vorige beslissing corrigeerde
en alsnog het advies van de beheerraad volgde, vermindert geenszins de verontwaardiging in de
schoot van de beheerraad van de lokale bibliotheek Hulshout.
De beheerraad wenst dan ook ten stelligste te protesteren tegen deze handelswijze en eist bij elke
volgende beslissing over de bibliotheek vooraf om advies gevraagd te worden. Deze eis is gestaafd
door het bibliotheekdecreet, dat de bevoegdheden van de beheerraad van de bibliotheek vastlegt.
In het kader van het nieuwe bibliotheekdecreet heeft de beheerraad een adviserende bevoegdheid
voor het bibliotheekbeleidsplan. Samen met de bibliothecaris concretiseert het beheersorgaan dit
beleidsplan in een jaarlijks actieplan. Dit plan bevat de acties die in het komende jaar zullen worden
ondernomen ter uitvoering van bovengenoemd bibliotheekbeleidsplan.
Wanneer het schepencollege of de gemeenteraad van het beleidsplan wensen af te wijken dienen zij
bijgevolg eerst advies in te winnen.
Verder wenst de beheerraad het College van Burgemeester en Schepenen er op te wijzen dat het nog
geen antwoord heeft gekregen op de vraag om de bibliotheek tijdens de kerstvakantie open te
houden.

Na raadpleging van de leden van de beheerraad van de lokale bibliotheek,
namens de beheerraad van de lokale bibliotheek,

Frank Ponsaert
Voorzitter.

