Gemeentebestuur Ardooie
Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad
Zitting van 17 december 2012
Aanwezig: De Heer K. Callens, Burgemeester-Voorzitter ;
De Heer en mevr. Soenens K., Bourgeois A., Lepla M., en Buyck V..; Schepenen;
Mevr. en de Heren Deman P., Vanacker L., Steen E., Farrazijn W., Vandewaetere C., Verhelle K.,
Debusschere R., Vande Vyvere C., Demuynck P., Cloet A., Demeulenaere S., Vandekerckhove V.,
Deceuninck G., Callens T., Dejonckheere A. en Deceuninck J.; raadsleden;
en Pillaert D., secretaris.

Punt 8: Goedkeuren retributiereglement: retributie op het verlenen van
allerlei diensten in de plaatselijke openbare bibliotheek,
De Raad,
Gelet op het Gemeentedecreet, inz. art.42 en art.253;
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen;
Overwegende dat de financiële toestand van de gemeente vereist dat het evenwicht tussen
de gemeentelijke ontvangsten en uitgaven behouden blijft ;
Overwegende dat er voor het gebruik van diverse dienstverleningen een kostprijs dient
vastgesteld te worden en dat het billijk lijkt deze kosten aan de aanvrager aan te rekenen;
Gehoord de Burgemeester in zijn verslag;
BESLIST: 21 ja-stemmen
Art. 1: Voor een termijn van 6 jaar, met ingang van heden en eindigend op 31 december
2018 worden ten behoeve van de gemeente, volgende tarieven vastgesteld:
Inschrijving:
De inschrijving bedraagt € 2,50 per kalenderjaar, met vrijstelling van de jongeren
onder de 18 jaar en ouderen boven de 60 jaar.
Uitlening:
De uitleen van gedrukte werken is kosteloos.
Het uitleengeld voor betaal-CD-roms bedraagt € 0,20 per week per uitgeleend
Exemplaar:
Het uitleengeld voor een DVD bedraagt € 1,20 per week per uitgeleend exemplaar
De aanvraag van materiaal via interbibliothecair leenverkeer bedraagt € 1,20 per
aanvraag. De reservering van materiaal kost € 0,40 per exemplaar.
Boeten:
Wie de gedrukte materialen te laat terugbrengt, betaalt € 0,10 per uitlening en per
week achterstand
Wie betaal-CD-roms te laat terugbrengt betaalt € 0,60 per uitlening en per week
Wie betaal DVD’s te laat terugbrengt betaalt € 3,60 per uitlening en per week
De kosten voor het verzenden van de maningskaart vallen eveneens ten laste van de
gebruiker ten bedrage van € 0,40.
Kopiëren:

Een magneetkaart waarmee 10 kopieën kunnen genomen worden kost € 0,70, een
magneetkaart waarmee 50 kopieën kunnen genomen worden kost € 2,50.
Internet:
De prijs voor een diskette bedraagt € 0,40
De prijs voor een nieuwe lenerskaart bedraagt € 0,80.
Art. 2: De beslissing wordt definitief na het afsluiten van het onderzoek de commodo et
incommodo indien er geen bezwaren zijn ingediend.
Art. 3: Onderhavige beslissing wordt overgemaakt aan de Heer Provinciegouverneur.
Namens de gemeenteraad
De Secretaris,
D. Pillaert (get.)

De Voorzitter,
K. Callens (get.)

Voor eensluidend afschrift
Afgeleverd op 18 december 2013
De Secretaris,
D. Pillaert

De Burgemeester
K. Callens

