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Ref. 205.95
RETRIBUTIEREGLEMENT VOOR HET AANBIEDEN VAN E-BOEKEN IN DE BIBLIOTHEEK.
DE GEMEENTERAAD,
Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op het cultuurbeleidsplan 2008-2013 van de gemeente Galmaarden, goedgekeurd door de gemeenteraad
in zitting van 27 december 2007;
Overwegende het aanbod van Bibnet om vanaf het voorjaar 2014 tot het voorjaar 2015 in te tekenen op “eboeken in de bib”, waarmee bibliotheekbezoekers op basis van een abonnement ongeveer 300 boektitels
kunnen downloaden;
Overwegende dat dit aanbod niet gratis mag aangeboden worden aan het brede publiek; dat de minimum
voorgestelde abonnementsprijs 5 euro per drie titels van e-boeken bedraagt;
Overwegende dat de deelname aan het project maximaal 515 euro zal kosten aan het gemeentebestuur;
Overwegende dat de openbare bibliotheek deze dienst wil aanbieden aan haar lezers aangezien de opvolging
van digitaliseringsprojecten een vereiste wordt in onze huidige maatschappij;
Gelet op de collegebeslissing van 2 september 2013 houdende principeovereenkomst e-boeken in de
bibliotheek;
Gelet op het positief advies van het beheersorgaan van 15 oktober 2013;
Overwegende dat voor het aanbieden van uitleenabonnementen aan de lezers er een retributiereglement dient
te worden goedgekeurd;
Overwegende dat een retributie wordt voorgesteld van 5 euro per uitleenabonnement van 3 e-boeken;
BESLUIT :

eenparig.

Artikel 1. :

Met ingang van 1 april 2014 en voor de termijn eindigend op 31 maart 2015 wordt een
retributie vastgesteld voor het ontlenen van e-boeken.

Artikel 2. :

De retributie wordt vastgelegd op 5 euro per uitleenabonnement van 3 e-boeken.
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Artikel 3. :

De retributie is verschuldigd door elke lezer die een uitleenabonnement wenst aan te kopen en
is contant betaalbaar bij het aanvragen van een abonnement.

Artikel 4. :

Een door de gemeentesecretaris aangesteld personeelslid zal instaan voor de inning van de
ontvangsten.

Artikel 5. :

Van dit besluit zal kennis worden gegeven aan de provinciegouverneur van Vlaams-Brabant met
het oog op de uitoefening van het bestuurlijk toezicht.
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