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Bibliotheek – Goedkeuring Reglement op de tarieven in Bibliotheek Pittem
De gemeenteraad,
In openbare vergadering
Aanleiding
De instap van Bibliotheek Pittem in het Eengemaakt Bibliotheeksysteem en de beslissing van de Raad
van Bestuur van Midwest zorgen ervoor dat enkele aanpassingen en toevoegingen moeten gebeuren
aan het gebruikersreglement van Bib Pittem. Van de gelegenheid wordt gebruik gemaakt om de
tarieven uit het reglement te halen en een apart reglement op de tarieven op te stellen.
Regelgeving
Gelet op de Wet van 16 juli 1973 waarbij de bescherming van de ideologische en filosofische strekkingen
gewaarborgd wordt en het decreet van 28 januari 1974 betreffende het Cultuurpact;
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en zijn latere wijzigingen;
Gelet op de Provinciale richtlijn termijnen en tarieven van de Provincie West-Vlaanderen;
Gelet op het besluit van de Gemeenteraad in zitting van 27 december 2013 waarbij het gebruikersreglement van
Bibliotheek Pittem werd goedgekeurd;
Gelet op het besluit van de Raad van Beheer van de Dienstverlenende vereniging Midwest in zitting van 22
oktober 2019, waarin bepaald werd dat het lidgeld van alle bibliotheken binnen het werkingsgebied van
Midwest gelijkgeschakeld wordt;
Gelet op het besluit van de Gemeenteraad in zitting van 6 april 2020 waarbij de wijzigingen aan het
gebruikersreglement van Bibliotheek Pittem werden goedgekeurd;
Gelet op het positief advies van de Werkgroep Bibliotheek in zitting van 5 maart 2020.

Context en argumentatie
Door de samenwerking met de bibliotheken uit Midwest worden kleine aanpassingen aan de tarieven
doorgevoerd. De boetes worden teruggebracht op 0,10 euro per dag. Door de afschaffing van het E-

boekenplatform van Cultuurconnect (3 E-boeken voor €5) en de eigen aankoop van e-boeken door de
bibliotheek, is de uitleen ervan gratis.
Financiële impact
Geen
Besluit : Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
ART. 1: Onderstaand reglement op de tarieven in Bibliotheek Pittem wordt goedgekeurd:
Uitleentarieven
§1: gedrukte materialen, gedrukte materialen met audiovisuele bijlagen, luisterboeken, snippertassen:
gratis
§2: audiovisuele materialen: gratis
§3: e-boeken: gratis
Manings- en portkosten
§4: telaatgeld voor alle materialen: 0,10 euro per dag per materiaal, te rekenen vanaf de 1e dag
§5: portkosten, voor het versturen van telaatbrieven, reserveringsbrieven,…: de geldende posttarieven
Varia
§6: verwerkingskosten verloren of teruggebracht materiaal: 2,50 euro
§7: kosten voor ibl-aanvragen uit openbare bibliotheken: 1 euro
§8: kosten voor ibl-aanvragen uit niet-openbare bibliotheken: de reële kost, zoals aangerekend door de
uitlenende bibliotheek
§9: jaarlijks lidgeld voor individuele gebruikers vanaf 18 jaar: 5 euro
§10: vervanging pasje: 2,50 euro
§11: kosten voor het reserveren van materialen uit Bib Pittem: 0,50 euro
§12: kosten voor verloren of stukgemaakte materialen: de reële kost van het materiaal
Kopieer- en printkosten
§12: Een print van internet: €0,10 (A4 zwart-wit), €0,50 (A4 kleur), €0,20 (A3 zwart-wit), €1,00 (A3 kleur)
§13: Een fotokopie kost: €0,10 (A4 zwart-wit), €0,50 (A4 kleur), €0,20 (A3 zwart-wit), €1,00 (A3 kleur)

ART. 2: Deze beslissing wordt binnen de 20 dagen ter kennis gegeven aan de provinciegouverneur op de
wijze bepaald in art. 252 van het Gemeentedecreet
ART. 3: Dit reglement gaat in vanaf 1 april 2020.
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