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AGENDAPUNT VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN
ZITTING VAN 11/09/2019
Referentienummer agendapunt: GR/2019/217

RETRIBUTIEREGLEMENT GEMEENTELIJKE OPENBARE BIBLIOTHEEK - BESLUIT
Toelichting
In juni werd reeds het gemeenschappelijk dienstreglement voor de 9 bibliotheken in de regio
goedgekeurd.
Het retributiereglement dient hiermee in overeenstemming gebracht te worden.
Voor de Hamse bibliotheek zijn er slechts enkele aanpassingen:


mensen in armoede krijgen een verminderde boeteregeling (50% korting en boete per week
i.p.v. per dag)



een reservering wordt betalend (€ 1 i.p.v. gratis)



een aanvraag van een titel uit een andere bib (IBL-dienst) wordt duurder (€ 3 i.p.v. 1,25) wat
meer aansluit bij onze werkingskosten (frankering bv.) van deze dienst



verlies van een pasje of beschadiging van barcode wordt ook wat duurder.

Besluit
De gemeenteraad,
In openbare zitting vergaderd,
REGELGEVING:
 Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, meer bepaald artikel 40 §3 dat de
bevoegdheid tot het vaststellen van reglementen bij de gemeenteraad legt.
 Het gemeenteraadsbesluit van 18 december 2013, en latere wijzigingen, betreffende het
retributiereglement gemeentelijke openbare bibliotheek.
OVERWEGINGEN:
 De bibliotheken van De Leesdijk willen nauwer samenwerken en willen daarom een gezamenlijk
bibliotheekreglement en retributiereglement hanteren.
 Voor de bibklant betekent dit een duidelijk systeem van uitleenvoorwaarden die gelden voor
elke bibliotheek in onze regio.
 Een gezamenlijk bibliotheekreglement is nodig voor de instapformule groep 3 van het EBS
(Eengemaakt Bibliotheeksysteem) waartoe de bibliotheken van De Leesdijk en hun besturen zich
geëngageerd hebben.
 Een gezamenlijk bibliotheekreglement verstevigt het dossier voor een intergemeentelijke
samenwerking Dijk 92.
MONDELINGE TUSSENKOMSTEN:
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Vraag raadslid M.Tokgoz, Groen; antwoord schepen van cultuur L.Peeters.

BESLUIT met algemene instemming:
Artikel 1:
Er wordt ten behoeve van de gemeente Hamme een retributie geheven voor het gebruik van materiaal
van de gemeentelijke openbare bibliotheek of een vergoeding gevraagd voor bepaalde diensten die
aangeboden worden in de gemeentelijke openbare bibliotheek.
Artikel 2:
OMSCHRIJVING PRODUCT

RETRIBUTIE IN EUR

Lidgeld

gratis

Leengeld per materiaal

gratis

Boete standaard
Boete MIA’s

0,20/titel/dag – max. 5/titel
0,10/titel/week – max. 2/titel

Boete – scholen, bib-aan-huis, rusthuizen

Geen

Administratiekosten 1e maning

Geen

Administratiekosten 2e maning

Geen

Administratiekosten 3e maning

7,00

Administratiekosten 4e maning met factuur voor
niet ingeleverde materialen

10,00

Vervanging lidkaart bij verlies

2,50

Beschadiging/verlies barcode

2,50

Reserveren materialen bij Leesdijkbib
Aanvraag interbibliothecair leenverkeer

1,00/titel
3,00 (openbare bib)
8,00 (wetenschappelijke bib)
3,00 (kopieën)

Kopie zwartwit – A4-formaat

0,15/enkelzijdig
0,30/dubbelzijdig

Kopie zwartwit – A3-formaat

0,25/enkelzijdig
0,50/dubbelzijdig

Kopie kleur – A4-formaat

1,20/enkelzijdig
2,40/dubbelzijdig

Kopie kleur – A3-formaat

2,50/enkelzijdig
5,00/dubbelzijdig

Print

0,15/A4-blad

3/3

Verloren/beschadigd materiaal
Beschadiging CD/DVD-doos

Aankoopprijs titel **
0,50 (standaard transparante jewel case)
5,00 (kartonnen kunstwerk hoes)

Verlies CD-boekje/bijlagen bij boek

1,00

Beschadiging/verlies veiligheidszegel e-reader

1,00

Beschadiging/verlies hoes e-reader

5,00

Verkoop afgevoerde materialen

0,50/titel

** Naar gelang de huidige waarde van het materiaal en de aard van de beschadiging kan de bibliothecaris
dit bedrag aanpassen.
Artikel 3:
Het gemeenteraadsbesluit dd. 18 december 2013, en latere wijziging, aangaande de retributie op de
gemeentelijke openbare bibliotheek, wordt opgeheven.
Artikel 4:
Dit besluit wordt van kracht op 10 oktober 2019.
Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de hogere overheid.

