PROVINCIE WEST-VLAANDEREN
ARRONDISSEMENT VEURNE
GEMEENTE DE PANNE
UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD
De gemeenteraad in zitting van 06 februari 2017.
Aanwezig: E. Vanhee, voorzitter, A. Vanheste, burgemeester, J. Blieck, A. Woestijn, B. Degrieck, C.
Delrive, A. Debaeke, schepenen, M. Rossey, N. Gerry, W. Liefhooghe, S. Thybaert, L. Boudolf, P.
George, B. Dequeecker, S. Van Der Maelen, M. Bossuyt, M. Logier, M. Vandermeeren, S. Van Damme,
R. Florizoone, gemeenteraadsleden, V. Van Ackere, secretaris
Gemeentelijke openbare bibliotheek. Tarievenblad. Opheffing en hervaststelling.
De gemeenteraad,
Gelet op voorafgaande besluiten, zijnde:
 de beslissing van de gemeenteraad d.d. 23 september 2004 waarin het dienstreglement en het
contributiereglement van de gemeentelijke openbare bibliotheek werden vastgelegd
 de beslissing van de gemeenteraad d.d. 14 december 2010 waarbij de nieuwe tarieven worden
vastgelegd van de gemeentelijke openbare bibliotheek
 de beslissing van de gemeenteraad d.d. 13 maart 2012 waarbij de nieuwe tarieven werden
vastgelegd van de gemeentelijke openbare bibliotheek
 de beslissing van de gemeenteraad d.d. 7 september 2015 waarbij de nieuwe tarieven werden
vastgelegd van de gemeentelijke openbare bibliotheek
Gelet op de aanleiding, zijnde:
 start uitlenen e-readers
Gelet op de motivering van onderhavig besluit, zijnde:
 De mogelijkheid om e-readers uit te lenen dient opgenomen te worden in het tarievenblad, meer
bepaald bij de vermelding van aantallen/periode/leengeld/maningsgeld
 Voorstel: periode: 3 weken, leengeld : gratis, maningsgeld : 2 EUR/week
BESLIST

met algemeenheid van stemmen

Art.1:

De beslissing van de gemeenteraad d.d. 7 september 2015 inzake de vastlegging van de
nieuwe tarieven in het tarievenblad van de gemeentelijke openbare bibliotheek wordt
opgeheven vanaf 1 maart 2017.

Art.2:

De nieuwe tarieven worden hervastgelegd in het tarievenblad van de openbare bibliotheek
van De Panne dat er, met ingang van 1 maart 2017, als volgt uitziet:
Inschrijvingsgeld
Tot en met 17 jaar

gratis

Vanaf 18 jaar

€ 2,50/lopend jaar

Leengeld
Gedrukt materiaal

gratis / 3weken

CD

gratis / 3weken

CD-rom

gratis / 3 weken

DVD

gratis / 1 week

E-reader

gratis/ 3weken
Maningsgeld

Gedrukt materiaal

€ 0,25 / week te laat / item

CD

€ 1 / week te laat / item

CD-rom/DVD

€ 2 / week te laat / item

€ 2 / week te laat / item

E-reader

Extra administratieve kosten bij maningen
e

Geen bijkomende administratieve kosten

e

+ 1,25 EUR administratieve kosten

e

+ 2,50 EUR administratieve kosten

e

+ 5,00 EUR administratieve kosten

e

+ 10,00 EUR administratieve kosten (aangetekende zending)

1 maningsbrief
2 maningsbrief
3 maningsbrief
4 maningsbrief
5 maningsbrief

Fotokopie en print
zwart/wit

€ 0,10 / A4-formaat
€ 0,20 / A3-formaat

Scannen/printen

1 EUR eerste blad, 0.10 EUR volgende bladen

vanuit Wifi/kopiëren
naar USB
Internet
Gebruik van de PC

Gratis
Reservaties en interbibliothecair leenverkeer (IBL)

Reservatie

€ 1 / aanvraag

IBL tussen openbare
bibliotheken

€ 2 / aanvraag

IBL vanuit andere
instellingen

Afhankelijk van de instelling
Bijkomende heffingen

Art.3:

Beschadiging aan label

€ 0,50 / label

Duplicaat lenerspas

€ 2,50 / pas

Waarborgsom

€ 20

Verlies, beschadiging,
diefstal

Kostprijs van het object + per materiaal 1,25 EUR
administratieve kosten (voor boeken en tijdschriften) en 2,50
EUR voor de CD’s, CD-rom’s en DVD’s

Vergoeding CD-doosje

€ 1 / doosje

Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan:
- de financieel beheerder
- en de bibliothecaris

ALDUS GEDAAN EN GOEDGEKEURD IN ZITTING ALS BOVEN BEPAALD
de secretaris
de voorzitter
Get. V. Van Ackere
Get. E. Vanhee
Voor eensluidend uittreksel
de secretaris
de burgemeester

V. Van Ackere

A. Vanheste

