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FINANCIËN

Retributiereglement - Maken van prints en kopies in de
stedelijke bibliotheek - Goedkeuring

Samenstelling:
Aanwezig:
de heer Bertrand Demiddeleer, voorzitter; mevrouw Anke Matthys; de heer Marc Snoeck; mevrouw
Peggy Massien; mevrouw Dieuwertje Poté; de heer Christophe Merckx; de heer Johan Servé; de heer
Pieter Busselot; mevrouw Anne Mattot; de heer Hedwig Van Rossem; de heer Marc Picalausa; de heer
Mark Demesmaeker; de heer Wim Demuylder; de heer Marc Sluys; mevrouw Nelly Lanis; de heer Dirk
Van Heymbeeck; mevrouw Brigitte Moyson; de heer Rogier Lindemans; de heer Richard Severijns; de
heer Sven Pletincx; mevrouw Amber Magnus; de heer André Gorgon; de heer Arno Pirolo; de heer
Benjamin Swalens; de heer Bram Vandenbroecke; mevrouw Eva Demesmaeker; de heer Jeroen
Hofmans; de heer Louis Van Dionant; mevrouw Marijke Ceunen; de heer Pascal Saenen; de heer Yves
Demanet; mevrouw Valerie Hamelryck; mevrouw Nicky Van Acker; de heer Jan De Winne, Algemeen
directeur

Stemming
Goedgekeurd door de gemeenteraad met unanimiteit

Beschrijving
Aanleiding en doel
Het huidige gebruikersreglement van de stedelijke bibliotheek wordt vervangen door een regionaal
dienstreglement. In dat dienstreglement worden geen bibliotheekspecifieke retributies opgenomen.
Omdat in het Halse gebruikersreglement ook tarieven voor prints en kopieën opgenomen waren, moet
deze leemte in het nieuwe dienstreglement worden ondervangen door een afzonderlijk
retributiereglement.
Advies en motivering
In het vorige gebruikersreglement van de bib stonden volgende retributies aangegeven voor het
nemen van prints en kopieën:
A4 zwart-wit: 0,10 euro
A4 kleur: 1 euro
A3 zwart-wit: 0,20 euro
A3 kleur: 2 euro
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Een rondvraag bij bibliotheken in de regio toont dat tarieven variabel zijn van bib tot bib maar weinig
afwijkend zijn van de tarieven die op dit moment worden aangerekend in bib Halle. De tarieven voor
kleurenkopieën en prints liggen in een beperkt aantal bibliotheken iets lager. Dat is weliswaar
misschien democratischer, maar wij wensen zoals de meeste bibliotheken de huidige tarieven te
behouden uit ecologisch standpunt (het ontmoedigen van kleurenkopies) en om tegelijk ook geen
substantiële concurrentie voor zelfstandige copycenters te vormen. Wij stellen dus voor om de
tarieven niet te wijzigen, maar wel de verduidelijking toe te voegen dat de tarieven "per zijde" gelden.
In de meeste bibliotheken wordt dit zo geformuleerd, of wordt de tarifiëring uitgesplitst in eenzijdig en
recto/verso (verdubbeling van de prijs).
Wij stellen dus voor om volgende retributies te vragen voor prints en kopieën in de Halse bibliotheek:
A4 zwart-wit: 0,10 euro per zijde
A4 kleur: 1 euro per zijde
A3 zwart-wit: 0,20 euro per zijde
A3 kleur: 2 euro per zijde.
Betalen kan momenteel cash, met bancontact of met payconiq. Momenteel onderzoekt de bib een
nieuw, efficiënter centraal beheersysteem voor de klantenpc's, wat kan resulteren in een (al dan niet
bijkomend) betaalsysteem met oplaadkaarten.
Juridische gronden
Decreet over het Lokale Bestuur.
Beslissing college van burgemeester en schepenen van 6 november 2020.

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
Niet van toepassing. De tarieven blijven gelijk.
Beleidsinformatie
Wendbare stad > Doordachte processen > De schulden zijn verder afgebouwd door een doordacht
beheer van de financiele middelen > W2.7.1 Het bestuur gaat de bestaande belastings-, retributieen subsidiereglementen kritisch na en past ze aan waar nodig. #toegankelijk #duurzaam

Besluit
Artikel 1

Belastbaar voorwerp of belastbaar feit
De tarieven voor het maken van prints en kopieën in de Halse bibliotheek worden als volgt
vastgelegd:
A4 zwart-wit: 0,10 euro per zijde
A4 kleur: 1 euro per zijde
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A3 zwart-wit: 0,20 euro per zijde
A3 kleur: 2 euro per zijde.

Artikel 2

Wijze van inning
De gebruikers van de bibliotheek betalen de verschuldigde bedragen onmiddellijk in de bibliotheek
door middel van cash, bancontact of payconiq. Wanneer wordt overgeschakeld op een centraal
beheersysteem voor printen vanaf de gebruikerspc's kan voor prints en kopies met een print- en
kopieerkaart gewerkt worden met krediet dat vooraf opgeladen wordt via betaling in de bibliotheek
door middel van cash, bancontact of payconiq.

Artikel 3

Bestuurlijk toezicht
Onderhavige beslissing wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden.

Gekoppelde besluiten
 2020_CBS_01454 - Retributiereglement - Maken van prints en kopies in de stedelijke bibliotheek Goedkeuring
Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
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Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens De Gemeenteraad

Algemeen Directeur
Jan De Winne

Voorzitter van de
Gemeenteraad
Bertrand Demiddeleer
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