UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN DE BERAADSLAGINGEN
VAN DE GEMEENTERAAD.
Vergadering van 16 december 2019.
Aanwezig: L. Jacobs, burgemeester-voorzitter; S. Lathouwers, J. Van den Bergh, J.
Oerlemans, S. Hoppenbrouwers, M. De Bock, schepenen; K. Vanhees, H. De Schepper, M.
Aerts, L. Peeters, J. Van Esbroeck, M. Beyers, C. De Rydt, D. Van Aert, I. Verhaert, J.
Duerloo, S. Van Looveren, C. De Roeve, H. Beyers, D. Beyers, G. Delcroix, L. Van den
Keybus, A. Van der Poel, I. Bosmans, raadsleden ;
V. Gabriels, algemeen directeur.
Verontschuldigd: D. Arnold, raadslid.
Onderwerp: Punt 15.2: Goedkeuring van het retributiereglement voor de gemeentelijke
openbare bibliotheek voor het dienstjaar 2020.
De gemeenteraad, vergaderd in openbare zitting
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 17 december 2018 betreffende de goedkeuring van de
aanpassing van het retributiereglement voor de gemeentelijke openbare bibliotheek; dat dit
reglement een looptijd heeft die eindigt op 31 december 2019; dat dus in een nieuw reglement
moet voorzien worden om de werking van de bibliotheek te kunnen blijven garanderen;
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen in zitting van 14 oktober
2019 om de tarieven zoals opgenomen in het huidige retributiereglement voor de bibliotheek
voorlopig niet aan te passen gezien het nieuw samengestelde beheersorgaan van de
bibliotheek zich moet buigen over de bepalingen en tarieven van het retributiereglement; dat
de nieuwe leden zich eerst nog grondig moeten inwerken in de bibliotheekmaterie;
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen om voor dit
retributiereglement een looptijd te voorzien van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020;
Gelet op de toelichting door de schepenen bevoegd voor cultuur;
BESLUIT: met 24 jastemmen van Clarisse De Rydt, Inneke Bosmans, Inga Verhaert, Jan Van
Esbroeck, Jef Duerloo, Anita Van der Poel, Gilles Delcroix, Koen Vanhees, Hans De Schepper,
Monique Aerts, Lies Van den Keybus, Cindy De Roeve, Dieter Beyers, Hanne Beyers, Stefanie
Van Looveren, Maggy Beyers, Wies Peeters, Didier Van Aert, Sandra Hoppenbrouwers, Silke
Lathouwers, Jef Van den Bergh, Maarten De Bock, Jan Oerlemans en Lukas Jacobs.
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Artikel 1.De gemeenteraad keurt het hiernavolgende retributiereglement voor de openbare bibliotheek
van Kalmthout goed.
“Retributiereglement op de diensten van de openbare bibliotheek
Artikel 1
Met ingang vanaf 1 januari 2020 en voor een termijn eindigend op 31 december 2020 wordt
een retributie gevestigd op de hierna vermelde diensten van de openbare bibliotheek.
Artikel 2
Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder:
- Jeugd: personen jonger dan 18 jaar
- Volwassenen: personen vanaf 18 jaar.
Artikel 3
De retributie wordt als volgt vastgesteld:
Lidmaatschap
Jeugd
Volwassenen

Bedrag (in euro)
Gratis
2,50

Geldig voor een periode van 12 maanden.
Duplicaat lenerspas
Duplicaat
eiD als lenerspas

Bedrag (in euro)
2,50
Gratis

Leengeld, uitleentermijn (in weken), verlengen (aantal)

Boek
Luisterboek
Tijdschrift
Fundel prentenboek
Sprinter
Taalcursus / doos
Speelfilm / doos
Informatieve film / doos

Bedrag (in euro)

Uitleentermijn (week)

Verlengen

Gratis
Gratis
Gratis
Gratis
Gratis
Gratis
1,30
Gratis

4
4
4
2
2
4
2
4

1
1
1
0
0
1
0
1

2/5

Aantal materialen
16 jaar en 16plus
Min16

Materialen
20
10

Bijkomende retributie bij laattijdige inlevering
Boek
Luisterboek
Tijdschrift
Fundel prentenboek
Sprinter
Taalcursus op cd / doos
Speelfilm op dvd / doos
Informatieve film op dvd / doos

Bedrag (in euro)
0,30 / week
0,30 / week
0,30 / week
0,30 / dag
0,30 / dag
0,30 / week
0,30 / dag
0,30 / week

Deze bijkomende retributie gaat in op de tweede dag na het verstrijken van de uitleentermijn.
Bij de berekening van bijkomende retributies wordt rekening gehouden met sluitingsdagen van
de bibliotheek.
Rappelkosten
Kennisgeving per post
Kennisgeving per e-mail

Bedrag (in euro)
0,70
Gratis

Bijkomende maningsbrieven en gerechtelijke procedure afhankelijk van de gemaakte kosten.
Verlengkosten
Kennisgeving per post
Kennisgeving per e-mail

Bedrag (in euro)
0,70
Gratis

Reserveringskosten
Materialen van onze bibliotheek
Materialen
van
andere
openbare
bibliotheek
Materialen van andere instelling
Kennisgeving per post
Kennisgeving per e-mail

Bedrag (in euro)
Gratis
2,50
kostprijs
0,70
Gratis
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Ontstane kosten dienen vergoed, ook bij niet-afhalen of annulatie nadat materiaal al klaar ligt.
Vergoeding zoekgeraakte en kapotte materialen
Verlies of onherstelbare schade
Tijdschriftnummer
Strip (jeugd)
Strip (volwassenen)
Boek (jeugd)
Boek (volwassenen)
Cd / dvd (jeugd)
Cd / dvd (volwassenen)
Andere

Bedrag (in euro)
5,00
5,00
15,00
10,00
20,00
10,00
15,00
aankoopprijs

Vergoeding lichte beschadiging

Barcodelabel
Tag
Opbergdoos cd of dvd of cd-rom

Bedrag (in euro)
20 % kostprijs
1,00
1,00
5,00

Kosten printen en kopiëren
Formaat / kleur van print of
Bedrag (in euro)
kopie
A4-formaat zwart/wit
0,10
A3-formaat zwart/wit
0,20
A4-formaat kleur
0,50
A3-formaat kleur
1,00
Tarieven computergebruik
Bedrag (in euro)
Gebruik internet voor leden
Gratis
Gebruik draadloos internet
Gratis
voor leden op eigen toestel
Kosten dranken
koffie
soep
chocomelk

Bedrag (in euro)
0,50
0,50
0,50
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Artikel 4
De retributie is verschuldigd door de aanvrager.
Artikel 5
De retributie moet betaald worden bij het afleveren van de diensten of bij het eerstvolgende
bibliotheekbezoek.
Artikel 6
Het artikel 94 van het gemeentedecreet voorziet in de mogelijkheid om een dwangbevel uit te
vaardigen met het oog op de invordering van onbetwiste en opeisbare niet-fiscale schuldvorderingen.
Bij betwisting kan het gemeentebestuur zich tot de burgerlijke rechtbank wenden om de retributie in te vorderen.
Artikel 7
Dit retributiereglement vervangt alle voorgaande reglementen met betrekking tot de openbare
bibliotheek.”
Art. 2.Een kopie van dit retributiereglement zal bezorgd worden aan de toezichthoudende overheid.
Art. 3.Het retributiereglement zal bekend worden gemaakt onder de gebruikers van de bibliotheek.

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL:

Bij bevel:
Algemeen directeur

De voorzitter
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