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UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN
DE GEMEENTERAAD
openbare zitting van 17 december 2015
Aanwezig: de heer Miel CRAEGHS

de heren Tom SEURS, Jo SANTERMANS, Marc BERGMANS en mevrouw Kathleen DE CLEENE
de heren Nico KNEVELS, Michel THIJS, Valeer HOOGMARTENS, Ben KNOOPS Erik NOTERMANS,
mevrouw Nele STEEGMANS, de heer Bjorn ULENAERS, mejuffrouw Merel CREMERS, de heer Luc LAMBERIGTS,
mevrouw Mady DISTELMANS, mevrouw Lea MEERMANS, en de heer Jos PAULUSSEN
mevrouw Wendy PEETERS
de heer Guido HOOGMARTENS

DAGORDE:

burgemeester
schepenen
raadsleden
gemeentesecretaris
voorzitter gemeenteraad

RETRIBUTIES PLAATSELIJKE OPENBARE BIBLIOTHEEK - AANSLAGJAAR 2016

DE GEMEENTERAAD
Gelet op artikel 42 en 253 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005;
Gelet op artikel 173 van de Grondwet;
Gelet op de geldende begrotingsonderrichtingen terzake;
Gelet op de financiële toestand van de gemeente;
Overwegende dat onze Plaatselijke Openbare Bibliotheek, Kerkstraat 6 te 3665 AS erkend is als een deeltijds werkende POB
sedert 01 januari 1981;
Overwegende dat voor het dienstreglement prijzen dienen vastgesteld voor o.a. inschrijvingsgeld, boeten voor laattijdig
terugbrengen van boeken e.a.
Overwegende dat onze POB vanaf 1 april 1993 gestart is met een CD-afdeling en vanaf september 1997 met “internet” en
vervolgens met CR-roms en DVD’s;
Gelet op het aangepast dienstreglement van de Plaatselijk Openbare Bibliotheek, goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting
van 26 mei 2011 dat in werking getreden is sedert 1 juli 2011;
Met 10 stemmen voor(Miel Craeghs, Tom Seurs, Jo Santermans, Marc Bergmans, Kathleen De Cleene, Nele Steegmans, Bjorn
Ulenaers, Merel Cremers, Luc Lamberigts, Guido Hoogmartens) , 8 stemmen tegen (Valeer Hoogmartens, Ben Knoops,Erik
Notermans, Jos Paulussen Nico Knevels, Michel Thijs, Mady Distelmans, Lea Meermans) bij 0 onthoudingen;

BESLUIT:
Art. 1

Ten voordele van de gemeente As worden voor het aanslagjaar 2016 volgende retributies ingevoerd voor de leden van
de plaatselijke openbare bibliotheek:
inschrijvingsgeld geldig voor alle afdelingen:
(een inschrijving genomen in december geldt reeds voor het volgende jaar).
(een inschrijving in de jeugdbibliotheek is kosteloos).
Jongeren beneden de 26 jaar en 60+ betalen geen inschrijvingsgeld.

5,00

Uitleentarief van boeken, CD’s en DVD’s
De uitleentermijn voor alle bibliotheekmaterialen bedraagt maximaal 21 dagen.
Per lener mogen maximaal 10 boeken en/of 5 cd's/cd-roms/ DVD’s worden ontleend.
nieuw lezerspasje bij verlies
maningsgeld voor te laat terugbezorgde boeken (per object en per week achterstand)
maningsgeld voor te laat terugbezorgde CD of CR-rom of DVD (per object en per week
achterstand)
(kosten voor verzenden van maningsbrieven vallen ten laste van de gebruiker)
reservering werken met verzending verwittigingskaart
verlies of beschadiging van een cd/cd-rom of DVD
gebruik van Internet
kopies gewoon
afdrukken op A4 papier (zwart) (afdruk internet)
afdrukken op A4 papier (zwart + kleuren) (afdruk internet)
kleurenafdrukken op volledig A4 blad (afdruk internet)

gratis
3,00
0,20
0,50
0,50
aanschafprijs
gratis
0,10
0,15
0,20
1,25

Art. 3

De verschuldigde bedragen zoals hierboven vermeld dienen betaald in handen van de bibliothecaris of
bibliotheekassistenten op hun eerste verzoek.

Art. 4

De geïnde bedragen dienen maandelijks door de bibliothecaris doorgestort te worden in de gemeentekas.

Art. 5

In toepassing van artikel 253 § 1, 3° van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 wordt een kopie van deze beslissing voor
algemeen bestuurlijk toezicht aan de provinciegouverneur verzonden.

aldus gedaan in zitting op datum als boven

namens de gemeenteraad

Wendy Peeters
gemeentesecretaris

Guido Hoogmartens
voorzitter gemeenteraad

