Provincie LIMBURG
Stad BILZEN

UITTREKSEL UIT HET REGISTER DER BERAADSLAGINGEN VAN DE
GEMEENTERAAD

Zitting van

17 december 2013

AANWEZIG:

Wouter Raskin, voorzitter,
Frieda Brepoels, burgemeester,
Guy Swennen, Bruno Steegen, Walter Bollen, Fons Caubergh, Guido Cleuren,
Nico Bijnens, Griet Mebis, Luc Hendrix, schepenen,
Johan Sauwens, Jos Roebben, François Nelissen, Thierry de Grunne, Maike Meijers,
Peter Simons, Veerle Schoenmaekers, Ann Thijs, Mark Huygen, Emiel Degrève,
Annick Ponthier, Myriam Thijs, Rudi Dops, Nassèr Nijs, Veerle Schabregs,
Joris Cielen, Tom Bosch, Veronik Moesen, Stefan Jans, Guy Sillen, Willy Reynders,
raadsleden,
Kristien Schoofs, secretaris.

Onderwerp:
Referte:

Vaststelling van een retributiereglement op de diensten van de openbare bibliotheek
/

Agendanummer: 30

De gemeenteraad,
Gelet op de financiële toestand van de gemeente;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 20 december 2011 houdende vaststelling
retributiereglement op de diensten van de openbare bibliotheek;
Gelet op het bestaande gebruikersreglement van de stedelijke bibliotheek;
Gezien dat de stad Bilzen beroep doet op het Autonoom Gemeentebedrijf voor het
uitvoeren van de dienstverlening met betrekking tot de bibliotheek;
Gezien het Autonoom Gemeentebedrijf als economische entiteit financieel zelfbedruipend
dient te zijn;
Gezien de stad Bilzen wenst dat de tarieven, gehanteerd door het Autonoom
Gemeentebedrijf, sociaal verantwoord zijn, zal de stad het verschil tussen marktconforme
prijzen en het sociaal wenselijk tarief aanvullen door middel van een prijssubsidie;
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, zoals gewijzigd;
Gelet op de wettelijke bepalingen terzake;
BESLUIT:
Art. 1

Met ingang van 1 januari 2014 en eindigend op 31 december 2019 wordt, ten
voordele van de stad Bilzen, een retributie gevestigd op de diensten van de
openbare bibliotheek.

Art. 2

Het bedrag van de retributie wordt als volgt bepaald:
lidmaatschap:
– lidmaatschap tot en met 25 jaar
– lidmaatschap vanaf 26 jaar

gratis
€ 5,00

duplicaat lenerspasje:

€ 2,50

uitleningen:
– maningsgeld jeugd/dag/materiaal

€ 0,10

–
–
–
–

maningsgeld volwassenen/dag/materiaal
maningsgeld AVM/dag/materiaal
maningsbrief/brief
aangetekende aanmaningsbrief/brief

leengeld – abonnement e-boeken:

€ 0,10
€ 0,10
€ 1,00
€ 8,00
€ 5,00 /3 e-boeken

beschadiging of verlies:
– verlies of totale beschadiging courante mat.
kostprijs + 20 %
– verlies of beschadiging niet-courante mat.
marktwaarde
– gedeelt. beschadig. tekstboekje/pag.
€ 0,10 -min. € 1,50
– gedeeltelijke beschadiging cd-doosje
€ 1,00
– gedeeltelijke beschadiging video/dvd/blue ray/
cd-rom doosje
€ 2,00
– gedeeltelijk verwijderde barcode/chip
€ 1,00
reserveringen:
– reservatie
– IBL aanvragen (interbibliothecair leenverkeer):
- andere openbare bibliotheken in België
- wetenschappelijke bibliotheken in België
- buitenlandse bibliotheken
internet:
– internet
kopies van bibliotheekmateriaal:
– kopieermachine formaat A4 zwart-wit
– kopieermachine formaat A3 zwart-wit
– kopieermachine formaat A4 kleur
– kopieermachine formaat A3 kleur
– internetprint formaat A4 zwart-wit

€ 1,00
€ 3,00
€ 8,00
reële kostprijs
gratis
€ 0,15
€ 0,30
€ 0,50
€ 1,00
€ 0,15

boekenmarkt en boekenverkoop afgevoerde boeken:
– standhouders
€ 2,50 /lopende meter
– handelaars
€ 5,00 /lopende meter
– verkoop afgevoerde boeken
€ 1,00 per stuk
of € 8,00 voor 10 stuks
Art. 3

De invordering van de verschillende rechten geschiedt tegen kwijting afgeleverd
door de gemeenteontvanger of zijn gemachtigde. Bij weigering of nalatigheid om te
voldoen aan de verschuldigde rechten, geschiedt de invordering overeenkomstig
de wet.

Een afschrift van deze beslissing wordt, in toepassing van artikel 253 § 1 – 3° van
het gemeentedecreet van 15 juli 2005, overgemaakt aan de provinciegouverneur.
UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD VAN BILZEN
Vergadering dd.: ……………………….
Aanwezig: ……………………….
De gemeenteraad:
Aangezien
Art. 4

Namens de gemeenteraad,
(get.) Kristien Schoofs
gemeentesecretaris

(get.) Wouter Raskin
voorzitter
Voor eensluidend afschrift,

Kristien Schoofs
gemeentesecretaris

Wouter Raskin
voorzitter

