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Titel I : Opdracht
Art. 1
Er wordt een Beheersorgaan opgericht dat als opdracht krijgt de inrichtende overheid (Gemeenteraad
en College van burgemeester en schepenen) bij te staan bij het beheer van de Openbare Bibliotheek.

Titel II : Omvang
Art. 2
De Openbare Bibliotheek Brugge omvat een netwerk van de volgende vestigingen:
Hoofdbibliotheek "Biekorf", Kuipersstraat 3, 8000 Brugge, en de buurtbibliotheken
Lode Zielens, Westmeers 35, 8000 Brugge;
Sprinterbibliotheek, Frank Van Ackerpromenade (Stationsplein) 2, 8000 Brugge;
De Dijk, Blankenbergse Steenweg 221, 8000 Brugge (Sint-Pieters);
De Zorge, Moerkerkse Steenweg 190, 8310 Brugge (Sint-Kruis);
Sint-Thomas, Brieversweg 334, 8310 Brugge (Sint-Kruis);
Daverlo, Dries 2, 8310 Brugge (Assebroek);
Sint-Andries, Gistelse Steenweg 524, 8200 Brugge (Sint-Andries);
Sint-Michiels, Rijselstraat 98, 8200 Brugge (Sint-Michiels);
De Garve, Pannebekestraat 33, 8000 Brugge (Sint-Jozef);
De Arend, Arendstraat 36, 8000 Brugge (Koolkerke);
Lissewege, Oude Pastoriestraat 5, 8380 Brugge (Lissewege);
De Schorre, Westkapelse Steenweg 58, 8380 Brugge (Dudzele);
J.F. Willems, Marktplein 12, 8380 Brugge (Zeebrugge).

Titel III : Doel
Art. 3
De Openbare Bibliotheek is een basisvoorziening waar elke burger terecht kan met zijn vragen over
kennis, cultuur, informatie en ontspanning, en die actief bemiddelt bij het beantwoorden van deze
vragen. De Openbare Bibliotheek is actief inzake cultuurspreiding en cultuurparticipatie; ze werkt in
een geest van objectiviteit en vrij van levensbeschouwelijke, politieke en commerciële invloeden.
De bibliotheek bewaart een rijke collectie documentair erfgoed om het over te dragen aan volgende
generaties. Ze houdt de lokale geschiedenis levendig en ondersteunt de culturele identiteit van de
gemeenschap.

Titel IV : Bevoegdheden en verplichtingen
Art. 4
Het Beheersorgaan heeft een adviserende bevoegdheid ten aanzien van de inrichtende overheid met
betrekking tot het bibliotheekbeleid, in het bijzonder vanuit het standpunt van de gebruiker. Ze kan
deze adviezen uitbrengen op vraag van de overheid of op eigen initiatief.
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Titel V : Samenstelling
Art. 5
§1. Het Beheersorgaan wordt samengesteld enerzijds uit afgevaardigden van de inrichtende overheid,
aangewezen volgens het proportioneel stelsel, en anderzijds uit vertegenwoordigers van de gebruikers
en de filosofische en ideologische strekkingen.
§2. Het aantal leden van het Beheersorgaan bedraagt 19, zijnde 9 afgevaardigden van de inrichtende
overheid en 10 vertegenwoordigers van de gebruikers en de filosofische en ideologische strekkingen.
De berekening van het aantal afgevaardigden per politieke fractie gebeurt op basis van het aantal
leden dat elke politieke fractie telde op het ogenblik van de installatievergadering van de gemeenteraad. Elk lid van het Beheersorgaan heeft één stem.
§3. De afgevaardigden van de gebruikers en de filosofische en ideologische strekkingen worden voorgesteld door:
- de stedelijke Culturele Raad: 1 vertegenwoordiger;
- de Jeugdraad: 1 vertegenwoordiger;
- de Seniorenadviesraad: 1 vertegenwoordiger;
- de cluster ‘zorg en welzijn’: 1 vertegenwoordiger;
- de cultuurbeleidscoördinator
- de Openbare Bibliotheek Brugge: 4 vertegenwoordigers van het ruime sociaal-culturele en
educatieve veld.
§4. Alle leden van het Beheersorgaan voldoen aan onderstaand profiel:
- wonen en/of werken in Brugge;
- een zekere deskundigheid hebben als bibliotheekgebruiker, als lezer, als cultureel geïnteresseerde.
§5. Conform de gemeenteraadsbeslissing d.d. 23 februari 1999 betreffende het stedelijk reglement
voor de aanwezigheid van vrouwen en mannen in de gemeentelijke adviesraden wordt gestreefd naar
een evenwichtige vertegenwoordiging waarbij het Beheersorgaan van de Bibliotheek voor maximaal
2/3 samengesteld is uit personen van hetzelfde geslacht.
§ 6. De leden van het Beheersorgaan worden benoemd door de Gemeenteraad.
Art. 6
De toetreding tot het Beheersorgaan behelst de aanvaarding van het organieke reglement en houdt de
verplichting in tot het nakomen ervan.
Art. 7
§1. De hoedanigheid van lid van het Beheersorgaan wordt verloren:
1) voor de leden die benoemd zijn op voordracht van een politieke fractie van de gemeenteraad:
indien op voorstel van deze fractie een ander lid wordt benoemd.
2) voor leden die benoemd zijn als vertegenwoordiger van de gebruikers en de filosofische en
ideologische strekkingen: indien door de gemeenteraad een andere vertegenwoordiger wordt
benoemd;
3) door in dienst te treden als personeelslid van de Openbare Bibliotheek Brugge;
4) door ontslag van het lid. Dit ontslag dient schriftelijk aan de voorzitter van het Beheersorgaan
meegedeeld te worden;
5) door overlijden of rechtsonbekwaamheid;
6) door uitsluiting, waarover het Beheersorgaan met een meerderheid van twee derden van de
aanwezige stemgerechtigde leden beslist.
§2. Het lidmaatschap duurt zes jaar en is hernieuwbaar.
§3. Indien aan een lidmaatschap voortijdig een einde komt, door de redenen vermeld in dit artikel,
wordt zo spoedig mogelijk in de opvolging voorzien door de gemeenteraad. Deze opvolging moet
geschieden met inachtneming van de voorwaarden gesteld onder artikel 6. De opvolger voleindigt het
mandaat.
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Titel VI : Voorzitter, Ondervoorzitter
Art. 8
De schepen bevoegd voor cultuur wordt ambtshalve voorzitter van het Beheersorgaan. De
vergadering kiest bij geheime stemming en gewone meerderheid een ondervoorzitter die behoort tot
de afgevaardigden van gebruikers en ideologische en filosofische strekkingen.

Titel VII : Secretariaat
Art. 9
De directeur-bibliothecaris is, zonder stemrecht, belast met het secretariaatswerk van het Beheersorgaan. Hij/zij kan zich hierbij laten bijstaan door andere personeelsleden van de Bibliotheek.

Titel VIII : Samenkomsten, huishoudelijk reglement
Art. 10
Het Beheersorgaan komt ten minste vier maal per jaar samen en zo dikwijls als de belangen van de
Openbare Bibliotheek dit vereisen.
Art. 11
Het Beheersorgaan stelt een huishoudelijk reglement op, waarin het zijn interne werking verder
regelt, minstens wat betreft de leiding van de vergaderingen, de agenda en de wijze van stemmen.
Art. 12
Van elke bijeenkomst van het Beheersorgaan wordt een verslag opgesteld onder de verantwoordelijkheid van de secretaris. De leden ontvangen een beknopt verslag van de samenkomsten van het
Beheersorgaan, dat formeel goedgekeurd wordt op de eerstvolgende samenkomst.

Titel IX : Werkgroepen
Art. 13
Het Beheersorgaan kan werkgroepen vormen, waarvan de samenstelling en de werking bij huishoudelijk reglement bepaald worden. Het voorzitterschap van deze werkgroepen wordt steeds waargenomen door een lid van het Beheersorgaan. In de schoot van deze werkgroepen kan een beroep
gedaan worden op niet-leden van het Beheersorgaan of op deskundigen.

Titel X : Verzekeringen
Art. 14
Het Beheersorgaan ressorteert onder het gemeentebestuur. Ter dekking van de risico's "Burgerlijke
Aansprakelijkheid", "Rechtsbijstand" en "Lichamelijke Ongevallen" zal het stadsbestuur de nodige
verzekeringspolissen afsluiten voor de leden van het Beheersorgaan.
Art. 15
Aan het organiek reglement van het Beheersorgaan kunnen slechts wijzigingen aangebracht worden
door de Gemeenteraad, na voorafgaand advies van het Beheersorgaan.

_____
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