Uittreksel uit de notulen van
Gemeenteraad van 28 februari 2019
details van de aanwezigheden en stemming
op www.zedelgem.be/lokaal-bestuur-zedelgem

Financiën – Retributiereglement voor kopiedienst voor erkende verenigingen van Zedelgem - beslissing
De gemeenteraad beslist op basis van het volgende:
Wettelijk kader
- artikelen 40 en 177 van decreet lokaal bestuur d.d. 22 december 2017
- de gemeenteraadsbeslissing van 26 maart 2009 betreffende het retributiereglement voor de kopieservice aan de
socio-culturele, jeugd, sport- en seniorenverenigingen
Aanleiding
- zoektocht naar een efficiëntere werkwijze voor de kopiedienst aan verenigingen
- nieuwe systemen (kopiemachines met badge) scheppen nieuwe mogelijkheden voor een betere kopiedienst
- een nieuwe kostprijsberekening is aangewezen, de tarieven dateren al van 2009
Procedure
- principiële goedkeuring door het college
- goedkeuring beslissing door de gemeenteraad
- versturen beslissing naar toezicht
- akkoord van de toezichthoudende overheid
Adviezen
INTERN
- dienst cultuur: positief advies
- bibliotheek: positief advies
- dienst IT: positief advies
EXTERN
- cultuurraad:
o uitdrukkelijke vraag om kopiedienst te behouden
o akkoord met voorgestelde nieuwe werkwijze
Krediet
Exploitatie - ontvangsten
algemene beleidsitem
kostenplaats
actie
bedrag
rek.
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Motivering
- een efficiëntere werkwijze voor de kopiedienst voor verenigingen:
o verenigingen staan zelf in voor het nemen van de nodige kopies op de publiekstoestellen met een badge - geen
personeelsinzet meer, geen afspraak nodig, ruime openingsuren van de bibliotheek
o nieuwe mogelijkheden: kleurenkopies – kopiëren op A3-formaat
o de badge maakt een vlotte en nauwkeurige registratie mogelijk voor betaling via facturatie
- een nieuwe tariefbepaling is aangewezen want de tarieven – gestemd in 2009 – zijn achterhaald
- de procedure werd gevolgd
Dossierstukken
- gemeenteraadsbeslissing 26 maart 2009
- collegebeslissing: Cultuur – Aanpassing kopiedienst d.d. 29 januari 2019
- advies cultuurraad (verslag vergadering)
Besluit
Artikel 1.- Aan de erkende verenigingen van Zedelgem wordt een kopiedienst verleend.
Artikel 2.- De vereniging kan met behulp van een badge zelf haar kopies maken op een publiekstoestel in één
van de Zedelgemse bibliotheken. De vereniging meldt zich vooraf aan het onthaal.
In principe gebeurt dit tijdens de openingsuren, maar in de hoofdbibliotheek (Zedelgem) kan dit ook tijdens de
kantooruren.
Grote oplages worden gemaakt in de hoofdbibliotheek buiten de openingsuren (maar binnen de kantooruren),
zodat het publiek hiervan geen hinder ondervindt.
Artikel 3. - Het bedrag van de retributie wordt bepaald als volgt:
Zwart-witkopie (per zijde)
0,05 EUR
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Kleurenkopie (per zijde)

0,15 EUR

Badge (*)

25,00 EUR

(*) Elke vereniging krijgt 1 badge gratis.
Op de toestellen die daarvoor uitgerust zijn, kan ook een kopie op A3-formaat worden genomen. De kostprijs per
kopie blijft dezelfde.
Artikel 4.- Twee maal per jaar wordt een factuur opgemaakt op basis van de gemaakte kopies. Het aantal
gemaakte kopies staat niet ter discussie, gezien het systeem met de badge automatisch bijhoudt hoeveel kopies er
zijn gemaakt.
De retributie wordt betaald via overschrijving binnen de maand na factuurdatum.
Artikel 5.- Indien misbruik van deze dienst wordt vastgesteld (bv. kopiëren voor privaat gebruik) wordt de
vereniging verantwoordelijk gesteld en uitgesloten van verder gebruik van de kopiedienst.
Artikel 6.- Bij gebrek aan betaling in der minne zal de inning worden gevorderd overeenkomstig de
invorderingsprocedure van niet-fiscale ontvangsten.
Artikel 7.- Deze beslissing treedt in werking op 1 maart 2019. Alle voorgaande retributiereglementen betreffende
de kopiedienst worden opgeheven.
Artikel 8.- Deze beslissing wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden.
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