Lokaal bestuur AARTSELAAR
(Datum afdruk:

24/04/2020)

UITTREKSEL
van de gemeenteraadszitting
van 20 april 2020
Aanwezig: Anouk Beels, raadslid-voorzitter, Sophie De Wit, burgemeester, Mark Vanhecke, Bart Lambrecht,
Eddy Vermoesen, René Lauwers, Hilde Heyman, schepenen, Glenn Anné, Cristel Bal, Alex Cappaert, Guido
D'Eer, Joris De Bie, Rosanne De Gryse, Bart De Hertogh, Paula De Leeuw, Lea Den Abt, Nadine Francus, Yves
Hulin, Mike Schuurmans, Rudy Siebens, Marijke Vandebroeck, Jan Van der Heyden, Kris Wils, raadsleden
Peter van Mechelen, Algemeen directeur

Retributiereglement op de gemeentelijke openbare bibliotheek.
De gemeenteraad,
RECHTSGROND:
De grondwet, artikel 170 §4.
Het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van
provincie- en gemeentebelastingen, zoals laatst gewijzigd.
Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur.
De omzendbrief KB/ABB 2019/2 van 15 februari 2019 betreffende de gemeentefiscaliteit.
MOTIVERING:
De gemeente Aartselaar is bevoegd voor het vaststellen van de machtiging tot het heffen van
retributies voor diensten en prestaties.
BESLUIT:
Stemming: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1
Voor de periode die aanvangt op 01.05.2020 en eindigt op 31.12.2025 in de gemeentelijke openbare
bibliotheek retributies te heffen.
Artikel 2
De retributies zijn verschuldigd door de gebruiker van de gemeentelijke openbare bibliotheek.
Artikel 3
Deze retributies worden als volgt vastgesteld:
Lidgeld/jaar
niet-inwoners + 18 j
jeugd < 18 jaar
Maningsgeld/dag
IBL
Reservaties
Herinnering
Verlies bibkaart

€ 7,00
€ 10,00
€ 0,00
€ 0,25
€ 1,50
€ 0,25
€ 0,50
€ 3,50

Workshop gelinkt aan collectie
Leeskring (geleid)

Fotocopies

€ 4,00
inwoners Aartselaar +18j
niet-inwoners + 18 j
zw/w (A4)
zw/w (A3)
kleur (A4)
kleur (A3)

€ 5,00
€ 7,00
€ 0,10
€ 0,20
€ 0,50
€ 1,00

Artikel 4
De retributie wordt contant geïnd tegen afgifte van een ontvangstbewijs.
Bij gebrek aan betaling in der minne, zal de retributie burgerrechtelijk ingevorderd worden voor wat
betreft het betwiste gedeelte. De invordering van het niet-betwiste gedeelte zal door middel van een
dwangbevel, voorzien in artikel 177van het decreet over het lokaal bestuur, geschieden.
Artikel 5
Voortaan wordt de vaststelling van de retributiebedragen en van de wijze van inning gedelegeerd naar
het college van burgemeester en schepenen.
Artikel 6
Onderhavig reglement treedt in voege op 1 mei 2020 en wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel
286 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen.
De bekendmaking van dit reglement wordt aan de toezichthoudende overheid ter kennis gebracht
overeenkomstig artikel 330 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere
wijzigingen.
Gedaan te Aartselaar in bovenvermelde vergadering.
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