PROVINCIE VLAAMS-BRABANT GEMEENTE GEETBETS
Uittreksel uit de notulen van de Gemeenteraad van 25 januari 2021 .
Aanwezig:
Kris Swinnen, Voorzitter van de raad
Jo Roggen, Burgemeester
Chris Jamar, Nadia Najem, Roland Strouven, Elke Allard, schepenen
Ingrid Claes, Bart Vlayen, Germain Vandezande, Bart Andries, Monique Adams, Erik Soors, Kevin
Huybrechts, Rita Soetaerts, Stijn Doms, Birthe Lux, Danny Ruysen, gemeenteraadsleden
Herman Stiers, Algemeen directeur
In openbare zitting
TGV retributiereglement inzake plaatselijke openbare bibliotheek
De gemeenteraad
Juridische basis:
1. Het decreet lokaal bestuur, inzonderheid art. 40 en 41.
2. De gemeenteraadsbeslissing van 20 december houdende retributie m.b.t. debiteurenbeheer.
Voorgaande:
1. De gemeenteraadsbeslissing van 15 juni 2017 houdende ' goedkeuring dienstreglement van de
Openbare Bibliotheek.
2. De gemeenteraadsbeslissing van 20 december 2018 houdende retributie m.b.t. debiteurenbeheer.
3. De beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 17 november 2020 houdende
overgang EBS/gemeenschappelijk bibliotheekreglement TGV-gemeenten / aanpassingen 'bib van
de toekomst'.
4. Het gunstig advies van het adviesorgaan, door covid 19, via mail in kennis gebracht op 15
december 2020.
Probleemstelling:
De bibliotheek migreert begin 2021 van het Provinciaal Bibliotheeksysteem Vlaams-Brabant (PBS)
naar het Eengemaakt Bibliotheeksysteem (EBS). Door de migratie kan er samengewerkt worden op
vlak van de tarieven. Bovendien is door het wegvallen van de provinciale structuur voor bibliotheken
niet mogelijk om provinciale afspraken te maken.
De gemeenten Kortenaken, Linter, Zoutleeuw en Geetbets hebben afspraken gemaakt op vlak van de
tarieven. Eenvormige tarieven zijn éénduidig voor de leden en ondersteunen de gemeenten om
gemeenschappelijke werkprocessen uit te werken. Hierdoor dient het retributiereglement inzake de
plaatselijke openbare bibliotheek aangepast te worden.
Motivering:
De bibliotheken van de TGV-gemeenten hebben het initiatief genomen tot het treffen van een
gezamenlijk retributiereglement. Dit treedt in werking na migratie naar het EBS vanaf 27/2/2021. Tot

dan blijft de huidige retributie van toepassing. Het beheersorgaan gaf een gunstig advies over de
nieuwe tarieven van de bibliotheek.
Overzicht wijzigingen
Nieuw TGV

Huidig

Huidig Linter

Huidig
Geetbets

Huidig
Kortenaken

Gratis

Gratis

Gratis* eigen
inwoners en 18

Zoutleeuw
Lidgeld

5€

5€

gratis voor -18,
gratis voor
studenten, 65+,
-18 en nieuwe
leerkrachten,
inwoners
nieuwe inwoners,
EDC (indien van
toepassing)

*5€ leden
buiten de
gemeente

Aantal materialen 20

15

20

10

15

Leengelden

Geen

Dvd: 0,50€

e-reader: 0,50€ Dvd: 1,25€

Dvd: 0,50€

Boete

0,30€/week

0,10€/dag

0,15€/week

0,25€/week

0,10€/dag

Reservatie

Gratis

0,80€

Gratis

0,75€

0,80€

IBL

2€

2€

2€

1€

2€

Nieuwe kaart bij 2€
verlies

3€

0,50€

1,25€

2,50€

Toelichting keuzes


lidgeld 5€: ook in PBS Limburg, West-Vlaanderen en Antwerpen. Kan helpen om samenwerking
op Vlaams niveau te faciliteren.



aantal te ontlenen materialen van 15 naar 20 -> beperking verkleinen om te ontlenen.



leengelden van 0,50€ naar 0€ voor dvd’s -> collectie dvd’s is aflopend verhaal. Door de ontlening
gratis te maken krijgt de collectie misschien nog een boost en vermijden we dat het reglement
opnieuw moet worden aangepast als de collectie wordt afgevoerd.



boetes van 0,10€/dag naar 0,30€/week -> compromis met ‘goedkopere’ bibliotheken + wegnemen
drempels. Hoge boetes kunnen helaas niet vermijden dat materalen te laat worden ingeleverd.



reservaties van 0,80 naar 0€ -> dienstverlening kost weinig + afhaal corona ook gratis.



IBL en nieuwe kaart: vereenvoudiging

Bespreking:
Raadslid I. Claes: we vinden het goed dat er met de TGV-gemeenten samengewerkt wordt, maar we
vinden het niet goed dat er € 5,00 lidmaatschap gevraagd wordt. Er zijn mensen voor wie dit veel geld
is. Daarom vragen we dat het gratis is.
Schepen R. Strouven: voor personen met een probleem kan er via het OCMW een oplossing gezocht
worden, maar daarom moeten we het niet voor iedereen gratis maken.
Met 14 stemmen voor (Kris Swinnen, Jo Roggen, Chris Jamar, Nadia Najem, Roland Strouven,
Elke Allard, Bart Vlayen, Germain Vandezande, Erik Soors, Kevin Huybrechts, Rita Soetaerts,

Stijn Doms, Birthe Lux, Danny Ruysen), 3 stemmen tegen (Ingrid Claes, Bart Andries, Monique
Adams)
Artikel 1
De gemeenteraadsbeslissing van 24 augustus 2017 houdende de goedkeuring van het dienstreglement
wordt opgeheven met ingang van het nieuw retributiereglement.
Artikel 2
Met ingang 27/2/2021 wordt ten behoeve van de gemeente Geetbets een retributie inzake de
plaatselijke openbare bibliotheek gevestigd en wordt vastgesteld als volgt
Jaarlijkse bijdrage lidmaatschap


Personen jonger dan 18 jaar: gratis



Personen van 18 jaar t.e.m. 64 jaar: € 5,00



Personen vanaf 65 jaar: gratis



Leerkrachten, studenten en houders van EDC-kaart: gratis

Lenen van materialen: gratis
Boete bij overschrijden uitleentermijn


per week per materiaal: € 0,30



aanmaningsbrief: kost postzegel



wordt er geen gevolg gegeven aan de aanmaningsbrieven van de bib, dan treedt het
retributiereglement m.b.t. het debiteurenbeheer van de gemeente in werking.

Diensten


Reservatie: gratis



Nieuwe lidkaart bij diefstal, verlies of beschadiging: € 2,00



Interbibliothecair leenverkeer (IBL): € 2,00



Fotokopie A4: € 0,15 /stuk - recto verso € 0,20/stuk



Fotokopie A3: € 0,30 /stuk - recto verso € 0,50 /stuk

Artikel 3
De retributie is verschuldigd door de aanvrager en is betaalbaar tegen afgifte van een ontvangstbewijs.
Artikel 4
Bij niet-betaling treedt het retributiereglement m.b.t. het debiteurenbeheer van de gemeente in
werking.

Namens de raad:
In opdracht: de Algemeen directeur
get. Herman Stiers

De Voorzitter van de raad
get. Kris Swinnen

Voor eensluidend uittreksel:
De Algemeen directeur
Herman Stiers

De Voorzitter van de raad
Kris Swinnen
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