UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN DE NOTULEN
VAN DE GEMEENTERAAD

ZITTING: 27 augustus 2015

Aanwezig:

Afwezig:

Claessens Jos - burgemeester-voorzitter
Van Baelen Stijn, PIessers Jos, Schrijvers Jan, Croonen Mia, Verjans Jan - schepenen
Geenen Ivo - ocmw-voorzitter-schepen
Bloemen Henri, Bloemen Peter, Dries Sylvia, Goijens Jaklien, Kusters-Willems Lieve,
Swennen Nele, Theuwissen Lieve, Thijs Ria, Van Humskerken Jacque,
Van Mierlo Lode, Vanherk Mark, Vanmierlo Erik, Vanmontfort Jos - raadsleden
Brebels Eddie - secretaris
Coolen Paul, Driesen Jos, Martens Jan, Peuskens Jean-Paul - raadsleden

Oude bibliotheekmaterialen

- retributiereglement

- goedkeuring

DE GEMEENTERAAD,
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen en in het bijzonder op artikel 42
en 43, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad;
Gelet op de nog geldende bepalingen van de nieuwe gemeentewet;
Gelet op de financiële toestand van de gemeente;
Overwegende dat in de gemeentelijke openbare bibliotheek regelmatig oude boeken, tijdschriften en
audiovisuele materialen voorradig zijn die ofwel in slechte staat, ofwel verouderd zijn en derhalve niet
meer voor uitlening of raadpleging in aanmerking komen;
Overwegende dat het zinvol is om deze boeken, tijdschriften en audiovisuele materialen vooraf aan de
Heemkundige Kringen aan te bieden om zodoende bepaalde werken, die als plaatselijk documentair
en cultureel erfgoed kunnen worden beschouwd, blijvend te bewaren;
Overwegende dat de materialen vervolgens verkocht kunnen worden aan de bevolking omdat er nog
steeds heel wat interesse van burgers is om materialen te kopen;
Overwegende dat de materialen, gezien de staat en de leeftijd van de materialen,
beperkte prijs verkocht kunnen worden;

slechts aan een

Overwegende dat de materialen die niet verkocht worden aan de burgers best aan bepaald goed doel
of bij gebrek hieraan aan kringloopwinkels kunnen worden aangeboden en bij gebrek aan interesse
van deze instellingen uiteindelijk volledig afgeschreven kunnen worden en afgevoerd;
Gelet op de uitslag van de stemming;
BESLUIT: eenparig
Artikel 1: Oude boeken, tijdschriften en audiovisuele materialen die ofwel in slechte staat, ofwel
verouderd zijn en derhalve niet meer voor uitlening of raadpleging in aanmerking komen eerst aan de
Heemkundige Kringen aan te bieden om zodoende bepaalde werken, die als plaatselijk documentair
en cultureel erfgoed kunnen worden beschouwd, blijvend te bewaren.
Artikel 2: De oude boeken, tijdschriften en audiovisuele materialen vervolgens te koop aan te bieden
aan de bevolking en hiervoor een retributie vast te stellen die verschuldigd is door de koper van het
boek, tijdschrift, DVD of CD.

Artikel 3: De retributie te bepalen op € 0,50 per boek, tijd schift, DVD of CD.
Artikel 4: Te bepalen dat de retributie contant betaald dient te worden aan de balie van de bibliotheek
en indien de verkoop per mail wordt aangevraagd, de bestelling pas na betaling van het product + de
portkosten opgestuurd kan worden.
Artikel 5: Bij niet-betaling van de onbetwiste en opeisbare retributie de aanmaningsprocedure
op te
starten: 1 aanmaning zonder kosten, tweede aanmaning met aanrekening van de kosten voor de
aangetekende zending, die leidt tot uitvaardiging van een dwangbevel door de financieel beheerder.
Een dergelijk dwangbevel wordt betekend bij gerechtsdeurwaardersexploot
(cfr. artikel 94 van het
gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen).
Artikel 6: De materialen die niet verkocht worden aan de burgers aan een bepaald goed doel of bij
gebrek hieraan aan kringloopwinkels aan te bieden en bij gebrek aan interesse van deze instellingen
de materialen volledig af te schrijven en af te voeren.
Artikel 7: De geschillen
rechtsprocedure.
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Artikel 8: Afschrift van dit besluit in het kader van het algemeen bestuurlijk toezicht te verzenden aan
de provinciegouverneur
van Limburg in zijn hoedanigheid van Vlaams regeringscommissaris,
Agentschap Binnenlands Bestuur, VAC Hendrik Van Veldeke, Koningin Astridlaan 50 bus 10, 3500
Hasselt.
Artikel 9: Afschrift
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