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44. Voorwerp: openbare zitting – aanpassen tariefreglement occasionele activiteiten bibliotheek
De raad,
Gelet op de nieuwe gemeentewet;
Gelet op het gemeentedecreet van 13 juli 2001 houdende het stimuleren van een kwalitatief en integraal cultuurbeleid;
Gelet op de van 9 september 2002 waarbij het bibliotheek-beleidsplan 2003-2007 werd goedgekeurd;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing dd. 05 september 2006 : tariefreglement occasionele activiteiten bibliotheek;
Overwegende dat het actief promoten van het bibliotheekgebruik en het stimuleren van leesplezier een belangrijke opdracht van de openbare bibliotheek is;
Overwegende dat hiervoor naast het uitbouwen van een basisdienstverlening op vlak van informatievoorziening
en uitleenfaciliteiten, ook een activiteitenaanbod moet worden ontplooid;
Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen het best geplaatst is om – op basis van een door de
gemeenteraad (en na advies van de beheerraad) goedgekeurd kader – het activiteitenaanbod van de bibliotheek
vast te stellen;
Gelet op het gunstig advies van het beheersorgaan van de stedelijke openbare bibliotheek dd. 12-07-2006;
Gelet op het verslag van de raadscommissie van 27 november 2006;
Met eenparigheid van stemmen;
Besluit:
artikel 1 wordt vervangen als volgt :
Voor de deelname aan activiteiten in de bibliotheek (auteurslezing, optreden, debat, workshop, voordracht) kan
afhankelijk van de doelgroep, de omkadering, de omstandigheden en de eventuele toegezegde subsidies een retributie worden gevraagd aan de deelnemers die bepaald wordt door de kostprijs voor de organisatie van een
activiteit, echter beperkt tot maximaal 10 euro per activiteit en per persoon.
artikel 2 wordt vervangen als volgt:
Voor de berekening van de kostprijs wordt rekening gehouden met de directe kosten, met een verhoging van
10 % voor het dekken van de algemene kosten, en waarbij de toegezegde subsidies worden in mindering gebracht.
Artikel 3 : De retributie wordt betaald in de gemeentekas.
Artikel 4 : Dit reglement zal worden bekendgemaakt overeenkomstig artikelen 112 en 114 van de nieuwe gemeentewet.
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