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Afwezig

Openbare vergadering

Retributiereglement Gemeentelijke Openbare Bibliotheek De Pinte
De gemeenteraad

Feiten en context
In oktober 2OI9 zal de bibliotheek met een nieuw bibliotheeksysteem werken (WISE), dit is
hetzelfde systeem als in gans Vlaanderen (de omschakeling naar dit nieuwe systeem gebeurt
. per provincie).

Met het oog op dit nieuwe bibliotheeksysteem zijn er nieuwe regels inzake uitleen e.d,, ook is
het de bedoeling om zoveel mogelijk dezelfde afspraken en tarieven te hanteren als in de
buurgemeenten. Hiervoor werden het dienstreglement en het retributiereglement aangepast.

Hogere regelgeving

.
.
¡

Artikel 40 en 41 van het decreet van22december 2O1r7 over het lokaal bestuur
Artikel 285 en 286 van het decreet van22 december 2Ot7 over het lokaal bestuur
Decreetvan 22 december 2OL7 over het lokaal bestuur en latere wijzigingen

Vorige beslissingen

.

Besluit van de gemeenteraad van 15 juni 2015 waarin de wijzigingen aan het
retributiereg lement werden goedgekeurd

Adviezen
Verslag van het beheersorgaan van 19 juni 2019 waarin het retributiereglement werd
goedgekeurd
wijzigingen aan het retributiereglement na 19 juni 2019 werden via mail
terkennisgeving aan de leden van het beheersorgaan voorgelegd

Motivering
Met het oog op het nieuwe bibliotheeksysteem en in samenspraak met de omliggende
gemeenten werden de tarieven aangepast conform het retributiereglement voor het innen van
fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen van de Gemeenteraad van 29 april 2019 en haar
latere wijzigingen.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen

Besluit:
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Artikel

1.
Het lidmaatschap is kosteloos en gebeurt op voorlegging van een identiteitsbewijs. Voor
jongeren beneden de t4 jaar is de toestemming van een ouder of voogd vereist.

Artikel 2.
Iedereen die wordt ingeschreven ontvangt een gratis lenerskaart.
De elektronische identiteitskaart kan als lenerskaart gebruikt worden.
Bij yerlies van de lenerskaart wordt een retributie aangerekend van 2,50 euro voor de
aanmaak van een nieuwe lenerskaart.
Voor personen zonder verblijfsvergunning zal bij de inschrijving een waarborgsom worden
gevraagd van 25 euro. Deze wordt onmiddellijk terugbetaald na het beëindigen van het
lidmaatschap.

Artikel 3.
Het uitlenen van alle werken is gratis.

Artikel 4.
De consultatie van internet is gratis.
Tevens kan gratis gebruik gemaakt worden van draadloos ¡nternet. Het paswoord kan
gevraagd worden aan het personeel,

AÊikel 5.
Voor het laattijdig terugbrengen wordt een retributie aangerekend:
. ' van 0,25 euro per geleend werk en per ingaande week achterstand met een maximum
van 1,75 euro per werk;
. voor het versturen van herinneringsbrieven tegen volgende tarieven:
o lste herinnering (mail of brief): gratis
o 2de herinnering (bÈief): 1,25 euro
o 3de herinnering (aangetekende brief): 6,50 euro
Bij het versturen van het aangetekend schrijven zal tevens de
aanschaffingswaarde van de geleende werken aangerekend worden, verhoogd
.
met 1,25 euro administratiekosten. Indien deze terugbezorgd worden aan de
bibliotheek binnen de 2 weken na het versturen van dit schrijven (datum
poststempel) wordt deze gecrediteerd.

AÉikel 6.
Bij verlies wordt een retributie aangerekend ten bedrage van:
. de aanschaffingswaarde van het verloren boek of tijdschrift, verhoogd met 1,25 euro
adm in istratiekosten;
. de aanschaffingswaarde van de verloren audiovisuele materialen of gezelschapsspelen,
verhoogd met 1,25 euro administratiekosten;

Aftikel 7.
Bij beschadiging wordt een retributie aangerekend ten bedrage van:
. I,25 euro per beschadigde bladzijde van het beschadigd boek als herstelkost, met als
maximum de aankoopprijs van het boek;
. de aanschaffingswaarde van het beschadigde boek of tijdschrift bij volledige
beschadiging, verhoogd met 1,25 euro administratiekosten;
. de aanschaffingswaarde van de beschadigde audiovisuele mateiialen of
gezelschapsspelen, verhoogd met 1,25 euro administratiekosten;
. 2,50 euro voor een beschadigd of verwijderd boeklabel of RFID-tag;
. 7,25 euro voor een beschadigd cd of dvd doôsje.

Artikel 8.
Werken die zijn uitgeleend kunnen worden gereserveerd tegen 0,50 euro

Artikel 9.
Voor fotokopieën en prints worden volgende bedragen aangerekend:
A4 zwartlwit
A3 zwartlwit
A4 kleur

10,25 euro
10,25 euro

A3 kleur
A4 recto verso zwartlwit

lo.so euro
lo,zo euro
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A3 recto verso zwart/wit

\4 recto verso kleur
\3 recto verso kleur

lo,5o euro
lo.5o euro
h euro

Artikel

1O.
De tussenkomst in de onkosten voor een interóibliothecaire aanvraag (IBL) bedraagt 2,50

euro per aangevraagd bibliotheekwerk.

Aftikel 11.
Bij gebrek aan betaling worden bovenstaande retributies ingevorderd conform het besluit van
de gemeenteraad van 29 april 2019 'Retributiereglement voor het innen van fiscale en nietfiscale schuldvorderingen' en haar latere wijzigingen.
Enkel voor de retributies aangerekend in artikel 5 wordt bij gebrek aan betaling de retributie

ingevorderd conform het besluit van de gemeenteraad van 29 april2019 'Retributiereglement
voor het innen van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen' en haar latere wijzigingen, vanaf
de fase dwangbevel.

Artikel 12.
Er wordt een retributie 'Gemeentelijke Openbare Bibliotheek De Pinte' geheven met ingang
vanaf 5 oktober 2OL9.

A¡tikel 13.
Retributiereglement 'Gemeentelijke Openbare Bibliotheek De Pinte' wordt kenbaar gemaakt
aan de leners.

Aftikel 14.

Het gemeenteraadsbesluit van 15 juni 2015 aangaande goedkeuring 'Gemeentelijke openbare
bibliotheek: aanpassen dienst- en retributiereglement', deel retributiereglement blijft in
werking t.e.m. 4 oktober 2019.

Artikel 15.
Dit reglement wordt aan de toezichthoudende overheid ingezonden via het digitaal loket.

Artikel 16.
Een afschrift van

dit reglement wordt overgemaakt aan de financieel directeur
Namens de gemeenteraad

get. Vincent Van Peteghem
Wd. voorzitter gemeenteraad

get. Veerle Goethals
Algemeen directeur
Voor gelijkvormig afschrift
De Pinte, O3lO9/2019

Veerle Goethals
Algemeen directeur
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