PROVINCIE VLAAMS-BRABANT

GEMEENTE 1540 HERNE

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD
Vergadering van 29 januari 2014

Aanwezig: Kris Degroote, voorzitter van de gemeenteraad
Kris Poelaert, burgemeester, Lieven Vandenneucker, Carina Ricour, Marie-Louise
Devriese, Lieven Snoeks, Patrick De Vos, schepenen;
Thierry Deblander, Hilde Thiebaut, Lieven Van Den Broeck, Sandra Dero, Jordi
Cornet, Annelies Desmet, Michaël Schoukens, Paulette Debock, Eric Eeckhoudt,
Vanessa Van Hende, gemeenteraadsleden.
Ann Naert, gemeentesecretaris
Leen De Luyck (ter vervanging van Ann Naert)
Aanpassingen tarieven uniform gebruikersreglement bibliotheeknet Vlaams-Brabant –
goedkeuring
De Gemeenteraad,
Aanleiding en doel
Op 27 oktober 2010 keurde de gemeenteraad het Gemeenschappelijk gebruikersreglement
bibliotheeknet van Vlaams-Brabant goed.
Vanwege de dienst streekgericht bibliotheekbeleid van de provincie Vlaams-Brabant
ontvingen we een voorstel voor aanpassingen van de tarieven van het uniforme
gebruikersreglement.
Deze zijn :
Verloren kaart
3 (i.p.v. 2,5)
Lidmaatschap:
gratis voor inwoners 18+, 5 euro voor niet-inwoners (i.p.v. 3)
IBL aanvraag:
5 euro voor administratie- en portkosten( i.p.v. 0,80).
Dit ontwerp werd besproken op de vergadering van het beheersorgaan van de bibliotheek
Petrus Naghel op 26/11/2013.
Het college van Burgemeester en Schepenen heeft die aanpassingen van de tarieven
goedgekeurd op 18/12/2013.
Deze aanpassing zou in voege gaan op 1 april 2014.
Bevoegdheid
Artikel 42, 43 van het Gemeentedecreet
Juridische gronden
Besluit van de gemeenteraad van 4 juli 2007 betreffende het afsluiten van een overeenkomst
tussen de provincie Vlaams-Brabant en de gemeente Herne inzake de samenwerking binnen
het Provinciaal bibliotheeksysteem Vlaams-Brabant. Goedkeuring van het
gemeenschappelijk gebruikersreglement bibliotheeknet Vlaams-Brabant op 27 oktober 2010.
Vergadering van het beheersorgaan van de bibliotheek Petrus Naghel op 26/11/2013.
Beslissing van het college van burgemeester en schepenen op 18/12/2013
Externe adviezen
Niet van toepassing
Advies en motivering
Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld akte te nemen van de nieuwe tarieven en die goed
te keuren.

Financieel advies en visum
Niet van toepassing

BESLUIT : met eenparigheid van stemmen
Artikel 1: De aanpassingen van de tarieven van het gebruikersreglement van het
bibliotheeknet Vlaams-Brabant goed te keuren.
Artikel 2 : Deze wijziging in voege te laten treden op 1 april 2014.
Artikel 3 : Dit besluit wordt opgenomen op de overzichtslijst conform artikel 252 van het
gemeentedecreet.

Dit besluit werd gepubliceerd op de website op 27 februari 2014.

Gedaan in zitting, datum als hiervoor.
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