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Provincie
VLAAMS-BRABANT

Aanwezig:
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1670 PEPINGEN

De Cuyper K., - voorzitter - gemeenteraadslid;
Timmermans E., - burgemeester;
Lacres P., Defloo G., Cochez G. - schepenen;
De Roubaix A., Pompen M., Paridaens M.,Van Cutsem P., Baert
P., Seghers R., Agneessens J., Vanbellinghen P., Beeckmans S.,
De Vos R., - gemeenteraadsleden;
De Saeger F. – secretaris i.o.
Dehandschutter E. – schepen – OCMW-voorzitter

14.Bibliotheek – Aanpassing retributiereglement – Goedkeuring. (*)
De raad,
Gelet op het gemeentedecreet, inzonderheid artikel 43 §2, 15°;
Gelet op het besluit van 30/12/2002 van de gemeenteraad houdende aanpassing
van het dienstreglement voor de plaatselijke openbare bibliotheek;
Overwegende dat, ingevolge de toetreding tot het Provinciaal Bibliotheeksysteem (PBS), het aangewezen is om
tot gemeenschappelijke tarieven te komen binnen het bibliotheeknet;
Overwegende dat voornoemde retributiereglementen dienen aangepast te worden;
Overwegende dat het afleveren van bestuursdocumenten in principe kosteloos is maar
dat de instanties een retributie kunnen vragen waarvan het bedrag vooraf is vastgesteld op
basis van een redelijke kostprijs;
Gelet op het advies van 10 februari 2014 van het bibliotheek beheersorgaan;
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 17 februari 2014;
BESLUIT : Met 15 ja-stemmen Timmermans E., Lacres P., Cochez G., Defloo G., De Roubaix A., Pompen M.,
Paridaens M., Van Cutsem P., Baert P., Seghers R., De Cuyper K., Agneessens J., Vanbellinghen P., Beeckmans
S., De Vos R..
Artikel 1. – Iedereen kan lid worden van de bibliotheek en ontvangt gratis een lidkaart. Bij verlies, beschadiging
of diefstal wordt een nieuwe kaart afgeleverd tegen de betaling van een retributie van 3,00 euro.
Art. 2. –Onder 18 jaar is het lidmaatschap gratis;
- vanaf 18 jaar bedraagt het lidmaatschap 5,00 euro
Art. 3. – Het uitlenen van werken, inclusief audiovisueel materiaal (cd, dvd, ...) is gratis voor jongeren (-18 jaar),
vanaf 18 jaar betaalt men 0,50 euro/stuk voor AVM materialen.
Art. 4. – De reservatie of aanvraag van een werk, eigendom van de plaatselijke bibliotheek bedraagt 0,80 euro.
De reservatie of aanvraag van een werk uit een andere bibliotheek gebeurt tegen betaling van kostprijs
verzending.
Art. 5. – Retributies, aangerekend als vergoeding voor de overschrijding van de uitleentermijn worden als volgt
vastgelegd:

-0,10 euro per dag per uitleenmateriaal;
-de kost van een postzegel voor een gewone aanmaningsbrief;
-de kost van een aangetekende zending voor een aangetekende aanmaningsbrief.
Art. 6. – Bij verlies of totale beschadiging van uitleenmateriaal moet de ontlener een
retributie ten bedrage van de kostprijs van het werk + 1,00 euro administratiekost betalen. Voor werken die niet
meer verkrijgbaar zijn, wordt bovendien een voor elk geval door de bibliothecaris te bepalen toeslag
aangerekend. Bij gedeeltelijke beschadiging bepaalt de bibliothecaris het bedrag van de schadevergoeding.
Art. 7. – Voor het maken van fotokopieën in de bibliotheek wordt een retributie aangerekend van 0,10 euro per
kopie.
Voor een internetafdruk (A4 formaat) wordt 0,10 euro retributie aangerekend.
Art. 8. – Het raadplegen van het internet in de bibliotheek is kosteloos.
Art. 9. – Alle retributies in dit reglement worden contant betaald
Art. 10. – Voor andere, nieuwe media kan er een afwijkend leengeld of waarborg gevraagd worden. Dit leengeld
of deze waarborg kan door het college bepaald worden.
.
Art. 11.- Dit retributiereglement treedt in werking vanaf 1 mei 2014 –
Per 1 mei 2014 worden alle voorgaande gebruikersreglementen door dit reglement opgeheven.
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