GEMEENTE
KNOKKE-HEIST

Overzichtslijst overgemaakt op 5 MEI 2020

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN
DE GEMEENTERAADZITTING VAN
donderdag, 30 april 2020
Aanwezig :

Afwezig :
Verontschuldigd:

Graaf L. Lippens, Burgemeester;
P. De Groote, K. Demeyere, J. Morbee, A. Wittesaele, A. Vandenbussche,
P. Vlietinck, K. van der Hooft, Schepenen;
A. Vervarcke-Pattyn, O. Bodyn, I. Goeminne, K. Lanckriet - Van Steen, B.
De Brabandere, C. Coudyser, Francoise Bienstman - De Vreeze, F. Pottier,
T. Gobert, A. Mestdach, O. Van Caeyzeele, P. Van Eeghem, N. Costers, N.
Wenmaekers, F. Maes, K. Cauwels, N. Couhysder, K. De Plecker, C. Bedert,
L. Lierman, J. Van Durme, A. Geerinckx, Raadsleden;
M. Gobert, Algemeen directeur
L. Callens, Raadslid

21. Financien - Ontvangsten - Retributiereglement
gemeentelijke openbare bibliotheek - Hervaststelling.
De gemeenteraad in openbare zitting,
Gelet op het decreet van 13 juli 2001 houdende het stimuleren van een kwalitatief en integraal lokaal
cultuurbeleid waarbij elke gemeente verplicht wordt een openbare bibliotheek in te richten en uit te
bouwen;
Gelet op het decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, en latere wijzigingen, in het bijzonder op het
artikel 40 §3, artikel 41 14°, artikel 286 §1, artikel 287, artikel 288 en artikel 330;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 28 november 2019 houdende de vaststelling van een retributie
van de gemeentelijke openbare bibliotheek voor de periode 1 januari 2020 tot en met 31 december
2025;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 30 april 2020, en latere wijzigingen, houdende de vaststelling van
het dienstreglement van de gemeentelijke openbare bibliotheek;
Overwegende dat alle West-Vlaamse Bibliotheken eind maart 2020 overstappen naar een gloednieuw
bibliotheeksysteem zodat het aangewezen is om het retributiereglement wat aan te passen;
Overwegende dat er geen lidgeld verschuldigd is tot de leeftijd van 26 jaar bereikt is i.p.v. 18 jaar;
Overwegende dat dvd-series en games voortaan langer ontleend kunnen worden gelet op het feit dat 7
dagen voor een serie uit te kijken of een game uit te spelen veel te kort is;
Overwegende dat de boetes voortaan beperkt worden tot maximaal 5,00 euro/werk;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
BESLUIT :
Artikel 1.: Doel
Met ingang vanaf 1 mei 2020 t/m 31 december 2025 worden volgende retributies gevestigd in alle
vestigingen van Gemeentelijke Openbare Bibliotheek.
Art. 2.: Retributieplichtige
Het lidgeld bedraagt 5,00 euro per jaar (12 maanden) voor leden vanaf 26 jaar. Houders van een Uitpas
(Knokke-Heist) of sociaal reductietarief betalen 2,50 euro lidgeld per jaar.

Men wordt enkel ingeschreven op voorlegging van het identiteitsbewijs.
Leden jonger dan 12 jaar kunnen enkel gebruik maken van de jeugdafdeling, van de leeszaal en de
jeugdmediatheek.
Leden vanaf 12 jaar kunnen gebruik maken van alle afdelingen : jeugdafdeling, volwassenafdeling,
mediatheek en de leeszaal.
Art. 3.: Tarieven
Volgende tarieven worden opgelegd :
Leengeld :
Materialen

Uitleentermijn

Leengeld

Boete

Gedrukte materialen en luister- en
daisyboeken uit de eigen collectie

28 dagen

gratis

0,20 euro vanaf de
29ste dag per
werk per dag.
De maximumboete
bedraagt 5,00
euro/werk.
Maningsgeld
verjaart niet.

Audiovisuele materialen :

cd’s



dvd’s



dvd-series en games

28 dagen

gratis

7 dagen

gratis

28 dagen

gratis

0,20 euro vanaf de
29ste dag per
werk per dag.

0,20 euro vanaf de
8ste dag per werk
per dag.

0,20 euro vanaf de
29ste dag per
werk per dag.

De maximumboete
voor audiovisuele
materialen
bedraagt 5,00
euro/werk.
Maningsgeld
verjaart niet.

Raadplegen van de materialen in de
bibliotheek zelf

gratis

Verlies of totale beschadiging van het
geleende materiaal

kostprijs van het
werk

Gedeeltelijke beschadiging van het
geleende materiaal

schadevergoeding
bepaald door de
bibliothecaris

Reserveringen van uitgeleende
materialen

1,00 euro per
werk

Reservering van werken en
tijdschriftartikels die niet in de collectie
zijn opgenomen

1,00 euro per
werk + eventuele
bijkomende
kosten

Fotokopies :
Met magnetische kaart :

0,08 euro per fotokopie

Zonder magnetische kaart :

0,10 euro per fotokopie

Uitprints van digitaal opgeslagen informatie :
Uitprint :

0,10 euro per uitprint

Art. 4.: Betaling
De retributie wordt contant betaald.
Art. 5.: Invordering
Bij gebrek aan betaling in der minne zal de retributie ingevorderd worden volgens de modaliteiten bepaald
in artikel 177 van het decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017.
Art. 6.: Algemene bepalingen
Het gemeenteraadsbesluit van 28 november 2019 houdende de vaststelling van een retributie van de
gemeentelijke openbare bibliotheek voor de periode 1 januari 2020 tot en met 31 december 2025, wordt
opgeheven vanaf 1 mei 2020.
De bekendmaking van het besluit gebeurt overeenkomstig de artikelen 286 t/m 288 van het decreet over
het Lokaal Bestuur van 22 december 2017. Overeenkomstig artikel 330 van hetzelfde decreet wordt de
toezichthoudende overheid op de hoogte gebracht van de bekendmaking van het besluit.
Aangenomen met eenparigheid van stemmen.
Algemeen directeur,
(get.) Miet Gobert

De Voorzitter,
(get) Graaf Leopold Lippens
Voor eensluidend uittreksel :
De gemachtigde ambtenaar,
(Art. 126 van de Nieuwe Gemeentewet)
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