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Artikel 1
Het beheer van de stedelijke openbare bibliotheek wordt, overeenkomstig de bepalingen van het
decreet van 28 januari 1974 betreffende het cultuurpact waarbij de bescherming van de
ideologische en filosofische strekkingen wordt gewaarborgd, toevertrouwd aan het bestuursorgaan
dat is samengesteld uit de vereniging van afgevaardigden van de gemeenteraad met de
vertegenwoordigers van de gebruikers en de strekkingen van de stad Sint-Niklaas.
Artikel 2
De Stedelijke Openbare Bibliotheek is een plaatselijke openbare bibliotheek, zoals bepaald in het
decreet van 19 juni 1978 betreffende het Nederlandstalige openbare bibliotheekwerk, nl. de
gemeentelijke openbare bibliotheek die voor eenieder openstaat en waarvan de collecties boeken
audio-visuele materialen en de uitbreidingsactiviteiten in een geest van objectiviteit aangepast
zijn aan al de behoeften aan ontwikkeling, opvoeding, informatie en ontspanning van de gehele
door haar te bedienen bevolking.
Artikel 3
De Stedelijke Openbare Bibliotheek die werkt met filialen en uitleenposten, is tevens bij KB. van 13
september 1979 aangeduid als centrale openbare bibliotheek voor de arrondissementen SintNiklaas en Dendermonde, verdaagd bij BVE van 15 mei 1985. Zij vervult de rol van gewestelijke
bewaarbibliotheek en documentatiecentrum.
Artikel 4
Het bestuursorgaan wordt samengesteld uit 30 leden.
Hierbij bestaat de helft uit afgevaardigden van de gemeenteraad en de andere helft uit
vertegenwoordigers van de gebruikers en de strekkingen.
of
Het bestuursorgaan is samengesteld uit 15 afgevaardigden van de politieke strekkingen van de
gemeenteraad, waarbij het beginsel van de evenredige vertegenwoordiging in acht wordt genomen,
en 15 vertegenwoordigers van de gebruikers en van de strekkingen.
Artikel 5
Het bestuursorgaan kiest onder haar leden één voorzitter en één (of meer) ondervoorzitter(s).
Artikel 6
De bibliothecaris wordt als niet stemgerechtigd lid toegevoegd aan het bestuursorgaan. Hij wordt
belast met het secretariaat en kan zich hierbij laten bijstaan door een bibliotheekpersoneelslid mits
akkoord van de voorzitter van het bestuursorgaan.

Artikel 7
Het bestuursorgaan wordt steeds in zijn geheel vernieuwd, uiterlijk drie maanden na de installatie
van de nieuwe gemeenteraad. Zolang het nieuwe bestuursorgaan niet is samengesteld, blijft het
uittredende bestuursorgaan in functie.
Artikel 8
De hoedanigheid van lid wordt verloren :
- door ontslagname van het lid. Dit ontslag dient schriftelijk aan de voorzitter van het
bestuursorgaan meegedeeld te worden;
- door het niet meer woonachtig zijn in de stad Sint-Niklaas; door
overlijden
of
rechtsonbekwaamheid;
- door het in dienst treden als personeelslid van de gemeentelijke openbare bibliotheek;
- door het verstrijken van de mandaatstermijn; door ontslagname uit de strekking die hem/haar
afvaardigde. In dit geval dient de betrokken strekking een ontslagprocedure aan te vragen bij de
inrichtende macht.
Artikel 9
Indien aan een lidmaatschap vroegtijdig een einde komt, door redenen vermeld onder artikel 8,
wordt binnen een termijn van één maand na ontslag in de opvolging voorzien door de gemeenteraad.
Artikel 10
Het ligt in de bevoegdheid van het bestuursorgaan voorstellen te formuleren met betrekking tot het
inrichten van wetenschappelijke en culturele voordrachten en manifestaties ten einde de waarde
van en de belangstelling voor de collecties te helpen verhogen.
Artikel 11
Het bestuursorgaan stelt voor het goede verloop van de inwendige aangelegenheden een
huishoudelijke reglement op, dat aan de goedkeuring van de gemeenteraad wordt onderworpen.
Artikel 12
Aan het bestuursorgaan wordt het beheer van de plaatselijke openbare bibliotheek toevertrouwd.
Het bestuursorgaan brengt advies uit aan de gemeenteraad respectievelijk het College van
Burgemeester en Schepenen, inzake materies waarvoor deze niet bevoegd zijn.
De gemeenteraad, respectievelijk het College van Burgemeester en Schepenen, verplicht er zich toe
een gemotiveerd antwoord te geven indien bepaalde beslissingen van het bestuursorgaan niet
worden bekrachtigd. Dit binnen een termijn van 2 maanden.
Artikel 13
De toelatingen tot het gebruik van de Conferentiezaal, de Reinaertzaal of andere bibliotheek
accomodaties behoren tot de bevoegdheid van het College van Burgemeester en Schepenen; de
programmering van de bibliotheek uitbreidingsactiviteiten gebeurt door het bestuursorgaan.
Artikel 14
Alle mandaten worden kosteloos waargenomen.

