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Van Osselaer Jurgen, Verstrepen Liesbeth, Verhaert Dirk, Pacquée-Rombouts
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Verontschuldigd:
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03. Retributiereglement op het lidmaatschap, op het uitlenen van bibliotheekwerken en op het
gebruik van andere diensten van de bibliotheek
De Raad in openbare zitting;
Gelet op artikel 42 en 43 van het gemeentedecreet;
Gelet op de financiële toestand van de gemeente;
Gelet op het raadsbesluit van heden houdende vaststelling van het gebruikersreglement van de
gemeentelijke bibliotheek;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering ter uitvoering van het decreet van 13 juli 2001 houdende
het stimuleren van een kwalitatief en integraal cultuurbeleid;
Overwegende dat overeenkomstig dit decreet aan jongeren tot 18 jaar geen lidgeld mag worden
aangerekend;
Overwegende het sociaal beleid van de gemeente inzake armoede;
Overwegende het personeelsoverleg rond de reglementering van bibliotheek;
Overwegende dat eenvormigheid een belangrijke factor is;
Overwegende het rendement van de collectie;
Overwegende de goedkeuring van de raad van bestuur van 23 september 2013;
Beslist eenparig:
Art.1.
In de bibliotheek wordt met ingang van 1 januari 2014 tot en met 31 december 2019 een retributie
geheven:
1. voor het lidmaatschap
2. voor het uitlenen van bepaalde bibliotheekmaterialen
3. op het reserveren van bibliotheekmaterialen en IBL-aanvragen (interbibliothecair leenverkeer)
4. op het laattijdig inleveren van bibliotheekmaterialen
5. bij verlies of onherstelbare beschadiging van bibliotheekmaterialen
6. op het maken van fotokopieën of prints
7. verkoop van materialen
Art.2.
De retributie wordt als volgt vastgesteld:
1. voor het lidmaatschap
- voor personen vanaf 19 jaar:
€ 2,50
- een duplicaat van de lezerskaart bedraagt
€ 2,00
2. voor het uitlenen van bepaalde bibliotheekmaterialen
- voor het uitlenen van cd-rom/dvd’s:
€ 0,00
3. op het reserveren van bibliotheekmaterialen en IBL-aanvragen
- per reservering per werk voor de administratiekosten
€ 0,50
4. op het laattijdig inleveren van bibliotheekmaterialen
- na het verstrijken van de uitleenperiode (per exemplaar/week):
€ 0,50
- de verschuldigde som wordt vermeerderd met € 1,00 administratiekosten indien een herinneringsbrief wordt verstuurd
5. bij verlies of onherstelbare beschadiging van bibliotheekmaterialen:
- de actuele handelsprijs, verhoogd met de prijs van inbinden en kaften bij boeken of de kosten voor
herstelling
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6. op het maken van fotokopies
- kopie zwart/wit : formaat A4: € 0,10 per kopie
formaat A3: € 0,20 per kopie
- kleurenkopie : formaat A4: € 0,25 per kopie
formaat A3: € 0,50 per kopie
7. verkoop van materialen
- per afgevoerd exemplaar (behalve strips): € 1,00
- per afgevoerde strip: € 0,50
Art.3.
De retributie is verschuldigd door de gebruiker.
Art.4.
Dit retributiereglement vervangt alle voorgaande retributiereglementen terdeze.

Gedaan te Wijnegem in datum als boven.
Namens de gemeenteraad.
get. E. Sysmans
secretaris

get. S. Peremans
voorzitter
Voor gelijkvormig afschrift,

E. Sysmans
gemeentesecretaris
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