Stad Ninove
uittreksel uit het register van de beslissingen van de gemeenteraad
Openbare vergadering
van 14 december 20L6
Di

rk

Va

nderpoorten, voorzitter gemeenteraad

;

Tania De Jonge, burgemeester;
Katie Coppens, Veerle Cosyns, Henri Evenepoel, Wouter Vande Winkel, paul De Schepper,
Marc Torrekens, schepenen;
Lieven Meert, OCMW-voorzitter-schepen;
Michel casteur, Freddy Van Eeckhout, Jacques Timmermans, Rudy corijn, Guy D'haeseleer,
Octaaf Van Ongeval, Corinne Vanbelle, Ilse Malfroot, Antoine Van'Melkebeek,'Sti¡n Vermassen,
Femke D'Hondt, Marc Plancke, Joost Arents, Maria Keymolen, Kurt Van Den Driessche,
Veerle Vanderpoorten, Gerd Rassaerts, Levi Verberckmoes, Misja De Ridder,
Bruno Van Der Haeghen, Hedwig Steenhout, Jean-Pierre Van Oudenhove, gemeenteraadsleden;
Carine Coppens, stadssecretaris

8.

Gemeentebelastingen - retributie op het gebruik van de bibliotheek - aanpassing

De raad
Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet van 15

juli 2005 en latere wijzigingen;

Gelet op het decreet van 10 juli 2001 betreffende het lokaal cultuurbeleid m.b.t. de openbare
bibliotheken en de uitvoeringsbesluiten van ll januari 2OO2;

Gelet

op het

gemeenteraadsbesluit van

dienstreglement van de bibliotheek;

26 mei 2OIt

houdende goedkeuring

van

het

Overwegende dat in artikel 2 kosten verhaald worden voor het verzenden van een aanmaningsbrief
en een bijkomende äangetekende aanmaningsbrief;

Gelet op het gemeenteraadsbesluit houdende invoering van een belastingreglement inzake de
nvorderi n gskosten van n iet-fisca le ontva n gsten ;
i

Overwegende dat hierin een eenvormige invorderingsmodaliteit werd vastgesteld voor alle
uitgaande facturen van de stad, ongeacht door welke stadsdienst deze worden verstuurd en waarin
een retributie wordt vastgesteld voor het verzenden van een eerste aanmaning (gratis) en een
aangetekende aanmaning ten belope van de kosten voor de aangetekende zending vermeerderd
met € 15 administratiekosten;
Overwegende dat het bijgevolg passend is om de retributie voor het verzenden van een
aanmaningsbrief ten bedrage van € 0,75 en een bijkomende aangetekende aanmaningsbrief ten
bedrage van € 7,50 te schrappen uit artikel 2 van het retributiereglement op het gebruik van de
bibliotheek;
Besluit:

met 17 ja-stemmen (Dirk Vanderpoorten, Tania De Jonge, Katie Coppens, Veerle Cosyns, Henri
Evenepoel, Wouter Vande Winkel, Paul De Schepper, Marc Torrekens, Lieven Meert, Michel Casteur,
Freddy Van Eeckhout, Jacques Timmermans, Octaaf Van Ongeval, Corinne Vanbelle, Stijn
Vermassen, Misja De Ridder, Bruno Van Der Haeghen)
14 nee-stemmen (Rudy Corijn, Guy D'haeseleer, Ilse Malfroot, Antoine Van Melkebeek, Femke
D'Hondt, Marc Plancke, Joost Arents, Maria Keymolen, Kurt Van Den Driessche, veerle

Vanderpoorten, Gerd Rassaerts, Levi Verberckmoes, Hedwig Steenhout, Jean-Pierre Van
Oudenhove)

Artikel 1
Het dienstreglement houdende bepalingen m.b.t. het retributiereglement wordt vanaf
2017 opgeheven.

Artikel 2
De retributie op het gebruik van de bibliotheek wordt vanaf
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Artikel 3
De retributie is verschuldigd door de lener van het materiaal.
Artikel 4
De inbreuken op dit.reglement worden gesanctioneerd volgens de burgerlijke rechtspleging bij
betwiste gevallen en de procedure van artikel 94 van het gemeentedecreet voor niet-bètw¡ste,
opeisbare gevallen.

Artikel 5
Conform artikel

\

253,51,3e van het

provinciegouverneu r worden gezonden.
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stadssecretaris
Carine Coppens

dit besluit naar de

voorzitter gemeenteraad
Dirk Vanderpoorten
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