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Juridische grond
e

Gemeenteraadsbesluit van 21 juni 2021 houdende opheffing van het huidig dienstreglement
van de gemeentelijke openbare bibliotheek zoals laatst aangepast bij gemeenteraadsbesluit
van 24 oktober 2005 - goedkeuring van het nieuw dienstreglement van de gemeentelijke
openbare bibliotheek.

Motivering
e

In de gemeenteraadszitting van 21 juni 2021 werd het nieuw dienstreglement van de
gemeentelijke openbare bibliotheek goedgekeurd.

e

Het is aangewezen om alle retributies te vermelden in een apart retributiereglement
waarnaar verwezen wordt in het dienstreglement van de gemeentelijke openbare
bibliotheek.

°

Het nieuw retributiereglement voor diensten verstrekt door de openbare bibliotheek werd
besproken in de online vergaderingen van de raad van beheer van de bibliotheek d.d. 9
maart 2021 en 4 mei 2021.

Inspraak, advies en bijlagen
e

Voorstel van nieuw retributiereglement voor diensten verstrekt door de openbare
bibliotheek.

e

Verslagen van de online vergaderingen van de raad van beheer van de bibliotheek d.d. 9
maart 2021 en 4 mei 2021.

Stemresultaat
met algemeenheid van stemmen

Besluit
Artikel 1

De gemeenteraad keurt het nieuw retributiereglement voor diensten verstrekt door
de openbare bibliotheek, waarvan een exemplaar als bijlage, goed.

Artikel 2

Dit nieuw retributiereglementtreedt in werking vanaf 1 september 2021.

Artikel 3

Deze beslissing wordt ingeschreven op de besluitenlijst. Deze lijst wordt
gepubliceerd op de website van de gemeente en gemeld aan de toezichthoudende
overheid.
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Retributiereglement voor diensten verstrekt door de openbare
bibliotheek
Omschrijving van de prestatie
De Gemeente Melle heft een retributie voor :
=

het overschrijden van de leentermijn voor materialen

=_allerlei diensten van administratieve aard
Tarief
De retributie voor het overschrijden van de leentermijn bedraagt per uitleeneenheid en per dag

te laat (vanaf 24° dag te laat):

alle:matertalen aunt A GEEN Spans 0,10 euro
De retributie bedraagt voor :
interbibliothecaire aanvraag uit een andere openbare bibliotheek …

„3,00 euro

interbibliothecaire aanvraag uit een wetenschappelijke bibliotheek … reële kostprijs.
Vergoeding beschadigde of verloren materialen …
handelsprijs (met na 2 jaar jaarlijkse
waardevermindering van 10% en minimum 30% van de handelsprijs.)
administratiekosten bij verlies/beschadiging barcodes ....cssssssssssssssssssseesuuussssssseeesesuansseee 2,50 euro
Portkosten reserveringsbrief .....ssssssssssssscssssccccecessessesemnuessssssssssssssssssssseseesesseceessesssseeesseeseesseeee 1,50 euro
POFTKOStEN:MaANUNGSDHE!ssscascszsscrsssisascsisnisanesictiacsnosessnnantoeogseesneenenencgerenanonenroeeevansccagngressenasenengecnsees 1,50 euro
portkostenvaangetekende brief, 8,50 euro
print 7 kopte A4- ZWart/WIt zinnen een 0,10 euro
print / kopie A4 KleUr wo... ssssssssssesssssusssssseesssssssseeeecsusssssseeeesiusssssseesessnsssnteeecesnessseceesseneanansneseeeeces 0,15 euro
print / kopie A3 Zwart/Wit wccssssssssssssssssssssseesessssssstsssssssssssssseesseeeceeeeecesseceesseeseseeets 0,40 euro
print /kopie A3 kleur sannemeike mate 0,50 euro
Print/kopie reCtO/VEFSO w..cccscccsseeessssssssssssssssssseseceecessessssmtusssssssssssssssesseccecceccesscceessseecesceceeeneee prijs maal 2
SONS coccinea gratis op eigen usb-stick
reservering materiaal ..
niet ophalen binnen de termijn van reservering materiaal
vervangen van een lenerskaart (verloren of beschadigd) .

Schuldenaar
De retributie is verschuldigd door de houder van de lenerskaart of door diegene die er burgerlijk
verantwoordelijk voor is.
Betalingswijze
De retributie kan ofwel onmiddellijk betaald worden ofwel betaald worden ten laatste op het
moment dat het bedrag van 20 euro of een uitstelperiode van 2 maanden bereikt wordt. Zoniet
wordt de lenerskaart geblokkeerd en wordt de lener van elke vorm van dienstverlening
uitgesloten tot de verschuldigde retributie volledig is betaald.

