Gemeenteraad
zitting van 22 juni 2015
FINANCIEN
Belastingen en Ontvangsten
Besluit

Goedgekeurd

2015_GR_00260- Belasting- en retributiereglementen- Retributiereglement op
het lidmaatschap, het uitlenen van bibliotheekwerken en het gebruik van
andere diensten van de bibliotheek - Goedkeuring

-

Aanwezig:
de heer Louis Tobback, burgemeester-voorzitter;
de heer Car1 Devlies, schepen; de heer Dirk Robbeets, schepen; de heer Dirk Vansina, schepen; mevrouw Denise
Vandevoort, schepen; mevrouw Myriam Fannes, schepen; de heer Mohamed Ridouani, schepen; de heer Erik
Vanderheiden, schepen; mevrouw Bieke Ver1inden, schepen; de heer Herwig Beckers, schepen; de heer David
Dessers, raadslid; mevrouw Els Van Hoof, raadslid; mevrouw Fatiha Dahmani, raadslid; de heer Fred Debrun, raadslid;
mevrouw Frieda Aerts, raadslid; mevrouw Griet Valgaeren; raadslid; de heer Hagen Goyvaerts, raadslid; mevrouw
Heleen Witdouck, raadslid; mevrouw Hilde Van Wichelen, raadslid; de heer Jaak Brepoels, raadslid; de heer Johan
Geleyns, raadslid; mevrouw Karen Van Herck, raadslid; mevrouw Karin Brouwers, raadslid; mevrouw Katelijne
Dedeurwaerder, raadslid; mevrouw Lalla El Abouzi, raadslid; mevrouw La lynn Wadera, raadslid; mevrouw Lies
Corneillie, raadslid; mevrouw Liesbet Stevens, raadslid; mevrouw Lethe Ramakers, raadslid; de heer Luc Ponsaerts,
raadslid; mevrouw Marleen Demuynck, raadslid; de heer Mich De Winter, raadslid; mevrouw Mieke Wellens, raadslid; de
heer Pierre Neefs, raadslid; mevrouw Renate Hufkens, raadslid; mevrouw Sabine Bovendaerde, raadslid; de heer Said
El Khadraoui, raadslid; de heer Thomas Van Oppens, raadslid; mevrouw Tine Eer1ingen, raadslid; de heer Toon Toelen,
raadslid; de heer Zeger Debyser, raadslid
de heer Gust Vriens, stadssecretaris
Afwezig:
de heer Fens Laeremans, raadslid
Verontschuldigd:
mevrouw Eveline Madrid, raadslid; de heer Gunther Rens, raadslid; de heer Rik Daems, raadslid

Goedgekeurd bij handopsteking met:
- 39 stem(men) voor: Louis Tobback; Carl Devlies; Dirk Robbeets; Dirk Vansina; Denise Vandevoort;
Myriam Fannes; Mohamed Ridouani; Erik Vanderheiden; Bieke Verlinden; Herwig Beckers; David
Dessers; Els Van Hoof; Fatiha Dahmani; Fons Laeremans; Fred Debrun; Frieda Aerts; Griet
Valgaeren; Heleen Witdouck; Hilde Van Wichelen; Jaak Brepoels; Johan Geleyns; Karen Van Herck;
Karin Brouwers; Katelijne Dedeurwaerder; Laila El Abouzi; Lalynn Wadera; Lies Corneillie; Liesbet
Stevens; Lothe Ramakers; Marleen Demuynck; Mich De Winter; Mieke Wellens; Pierre Neefs; Renate
Hufkens; Sard El Khadraoui; Thomas Van Oppens; Tine Eerlingen; Toon Toelen; Zeger Debyser
-2 onthouding(en): Luc Ponsaerts; Sabine Bovendaerde

Beknopte samenvatting
In het retributiereglement op het lidmaatschap, het uitlenen van bibliotheekwerken en het gebruik van
andere diensten van de blbliotheek wordt een vrijstelling van het betalen van jaarlijks lidgeld
opgenomen voor stadspersoneel en ocmw-personeel. Overeenkomstig artikel 253, § 1, 3°, van het
gemeentedecreet wordt een kopie van het besluit overgemaakt aan de provinciegouverneur.
Regelgeving: bevoegdheid
Stad Leuven
Stadskantoor- Professor Van Overstraetenplein 1, 3000 Leuven
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bladnummer: 2 van 4

- de gemeenteraad is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet

Juridische grond
- het artikel 42 § 3, 186 en 253 van het gemeentedecreet

Argumentatie
De laatste wijziging aan het retributiereglement op het lidmaatschap, het uitlenen van
bibliotheekwerken en het gebruik van andere diensten van de bibliotheek dateert van 17 december
2013.
De bibliotheek wenst de personeelsleden van de stad Leuven (inclusief de personeelsleden van de
AG's, de IVA's en de EVA's) en het ocmw-Leuven te stimuleren om gebruik te maken van de diensten
van de bibliotheek. Hiertoe worden deze personeelsleden , op vertoon van hun personeelskaart,
vrijgesteld van het jaarlijkse lidgeld.

Artikel1
Het retributiereglement op het lidmaatschap, het uitlenen van bibliotheekwerken en het gebruik van
andere diensten van de bibliotheek goed te keuren.

1.
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Retributlereglement op het lidmaatschap, het uiUenen van blbllotheekwerken en het
gebruik van andere diensten van de bibliotheek

Artlkel1 - Omschrljvlng retributie
In de bibliotheek wordt een retributie geheven:

1. voor een lidmaatschap voor 12 maanden;
2. op het uitlenen en het verlengen van bepaalde bibliotheekmaterialen;
3. op het reserveren van bibliotheekmaterialen;
4. op het laattijdig inleveren van bibliotheekmaterialen;
5. op het administreren van aanmaningen;
6. op het afleveren van duplicaten van lidkaarten;
7. bij verties of onherstelbare beschadiging van bibliotheekmaterialen;
8. op het maken van fotokopieen of computerafdrukken.

Artlkel 2 • Retrlbutlepllchtige
De retributie is verschuldigd door de gebruiker.

Mikel 3. Tarlef
De retrlbutie wordt vastgesteld als volgt:

1.

2.

voor een lidmaatschap voor 12 maanden:
gratis voor personen jonger dan 18 jaar en voor scholen en verenigingen;
€ 6,00 voor personen vanaf 18 jaar;
personen zonder bewijs van domicilie in Belgie betalen bovendien een waarborg van €
75,00. Deze waarborg wordt terugbetaald bij het beeindigen van het lidmaatschap.
op het uitlenen en het vertengen van bepaalde bibliotheekmaterialen:
boek: gratis
strip: gratis
speelgoed: gratis

cd: €0,50

3.

4.
5.
6.
7.

8.

speelfilm: E 0,50
educatieve dvd: gratis
•
taalcursus: gratis
Personen jonger dan 18 jaar zijn vrijgesteld van deze retributie.
op het reserveren van bibliotheekmaterialen:
•
In de hoofdblb en van andere openbare blbliotheken: € 0,90 per reservering;
die opgevraagd worden uit een andere bibliotheek of instelling dan een openbare
bibliotheek: E 0,90 per reservering, verhoogd met de kosten aangerekend door de
dienstverlenende bibliotheek of installing.
op het laattijdig inleveren van bibliotheekmaterialen:
•
E 0,15 per dag en per materiaal;
blbllobuswijkwerklng: € 0,15 per week en per materiaal.
op het adminlstreren van aanmanlngen: € 0,80 per verzonden aanmaning.
op het afleveren van duplicaten van lldkaarten bij beschadiging of ver11es: € 3,00.
bij verlies of onherstelbare beschadlglng van bibliotheekmaterialen: huidlge aanschafwaarde
verhoogd met € 4,00 admlnistratiekosten.
op het maken van fotokopie!n of computerafdrukken:
€ 0,20 per zwart/wit fotokopie of afdruk M .

Artikel 4 - Vrljstellingen
Gedurende een dag per jaar wordt vrijstelling verteend van de retributie op het uitlenen en verlengen
van bepaalde bibliotheekmaterialen (artikel 3, punt 2). Aan het college van burgemeester en
schepenen wordt de machtiging gegevan de datum van deze dag vast te stellen.
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Personeelsleden van de stad Leuven en net ocmw-Leuven worden op vertoon van de personeelskaart
vrijgesteld van de retributie voor het lidmaatschap (artikel 3, punt 1).

Artikel 5 - Betaalwljze
De retributie dient bij het eerste verzoek betaald te worden. Bij gebrek aan betaling in der minne zal de
retributie ingevorderd worden via dwangbevel overeenkomstig artikel 94 van het gemeentedecreet of
via gerechtelijke weg.

Artikel 6 - Algemene bepallngen
Onderhavig reglement treedt onmiddellijk in voege. Het gemeenteraadsbesluit van 17 december 2013
aangaande het hetzelfde onderwerp wordt opgeheven vanaf het in voege treden van onderhavig
reglement.
Dit besluit zal voor kennisgeving naar de heer gouvemeur worden gezonden.
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