INTERGEMEENTELIJKE VERENIGING VOOR BIBLIOTHEEKWERKING
EN CULTUUR
Overzichtslijst van het Verslag van de Raad van Bestuur, gehouden op 21/2/17 te
19.00 uur, in de maatschappelijke zetel Sint-Bernardusabdij 1 te Hemiksem
Deze lijst bevat enkel de punten met niet-persoonsgebonden gegevens en punten
waarover een definitief besluit werd genomen.
• Verslag vorige vergadering (24/1/2017)
Besluit bij eenparigheid:
Het verslag van de vergadering, gehouden op 24/1/2017 te 19.00 uur, wordt
goedgekeurd.
• Intentieverklaring IVEBICA
Besluit bij eenparigheid:
De intentieverklaring wordt goedgekeurd.
De intentieverklaring wordt eveneens voorgelegd op de gemeenteraden van Hemiksem,
Schelle en Niel.
• Statutenwijziging IveBiC
Besluit bij eenparigheid:
De Raad van Bestuur keurt het ontwerp van de statutenwijziging goed.
Gelet op artikel 39 in het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke
samenwerking en op artikel 53 in de statuten van IveBiC, informeert de Raad van
Bestuur van IveBiC de beide aandeelhouders over de statutenwijziging.
Gezien het ontwerp van de statutenwijziging ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de
Algemene Vergadering op 20 juni,
gezien het ontwerp van de statutenwijziging uiterlijk negentig kalenderdagen voor de
Algemene Vergadering aan de deelnemers dient voorgelegd te worden,
het ontwerp van de statutenwijziging wordt ten laatste op 22 maart 2017 aan de
gemeenten bezorgd.
Het proces-verbaal van de Algemene Vergadering van 20 juni 2017 en de
goedgekeurde statutenwijziging wordt vóór het einde van de maand juni naar het
Agentschap Binnenlands Bestuur gestuurd (volgens het decreet uiterlijk dertig dagen na
de vergadering).
Gezien de Vlaamse Regering een termijn van negentig kalenderdagen voorziet voor de
goedkeuring van de wijzigingen, wordt er op 5 oktober een Algemene Vergadering
gehouden m.b.t. de toetreding van Niel.
De statutenwijziging wordt, na goedkeuring bij besluit door de Vlaamse regering,
bekend gemaakt in het Belgisch Staatsblad. Een volledig gecoördineerde tekst van de
statuten wordt neergelegd in de zetel van de vereniging, bij de aandeelhouders en bij
de toezichthoudende overheid.
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• Bibliotheekstatistieken 2016
Besluit bij eenparigheid:
De Raad van Bestuur neemt kennis van deze informatie.
• Verslagen werkgroepen en dagelijks bestuur
De verslagen werden in bijlage aan de raadsleden bezorgd en werden besproken.
• Bestelbonnen en betalingen
De Raad van Bestuur keurt de bestelbonnen en de betalingen goed.
Bibliothecaris-secretaris
Inge Cornelis

Voorzitter
François Boddaert

Pagina 2 van 2

