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Samenstelling:

Aanwezig:
de heer Bart Michiels, voorzitter ; mevrouw Mien Van Olmen, burgemeester; mevrouw Yoleen Van 
Camp, schepen; de heer Jan Michielsen, schepen ; de heer Pascal Van Nueten, schepen; de heer 
Patrik De Cat, schepen; de heer Stefan Verraedt, schepen; de heer Peter Bellens, schepen; mevrouw 
Anne-Mie Hendrickx, raadslid; de heer Jan Bertels, raadslid; mevrouw Liese Bergen, raadslid; 
mevrouw Els Sterckx, raadslid; de heer Peter Verpoorten, raadslid; mevrouw Bieke Baeten, raadslid; 
de heer Rutger Moons, raadslid; mevrouw Axana Ceulemans, raadslid; de heer Rob Lathouwers, 
raadslid; mevrouw Evelyn Breugelmans, raadslid; de heer Nick Kraft, raadslid; de heer Andreas 
Huyskens, raadslid; de heer Jennis Wagemans, raadslid; mevrouw Eva Brandwijk, raadslid; mevrouw 
Eva Kerkhofs, raadslid; mevrouw Susy Matthijs, raadslid; de heer Bart Lamers, raadslid; mevrouw 
Lore Wagemans, raadslid; de heer Tom Sluyts, raadslid ; mevrouw Priscilla Van Thielen, raadslid; de 
heer Tom Olyslaegers; de heer Dirk Soentjens, algemeen directeur 

Beschrijving

Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
Op 6 maart 2018 werd het retributiereglement voor bibliotheekmaterialen- en diensten goedgekeurd 
door de gemeenteraad. Dit rebtributiereglement loopt af op 31 december 2019 en moet opnieuw 
gestemd worden.

De vijf bibliotheken van Bibliotheek Neteland werken sinds januari 2019 op basis van hun 
ambitienota gezamenlijk aan een ééngemaakt lidmaatschap en een ééngemaakt reglement. Daarom 
worden er geen wijzigingen aangebracht aan het huidige reglement.

Juridische grond
 Decreet lokaal bestuur

Argumentatie
Op 6 maart 2018 werd het retributiereglement voor bibliotheekmaterialen en -diensten goedgekeurd 
door de gemeenteraad. Het reglement geldt tot 31 december 2019 en moet opnieuw gestemd 
worden. 



In het voorjaar van 2021 stappen alle openbare bibliotheken van de provincie Antwerpen over naar 
het Eengemaakt Bibliotheek Systeem (EBS). De vijf lokale bibliotheken in het samenwerkingsverband 
bibliotheek Neteland bereiden deze overstap voor, onder andere door het realiseren van een 
eengemaakt lidmaatschap en een eengemaakt reglement.

Voorstel is om tot het voorjaar van 2021 in functie van het aankomende nieuwe eengemaakte 
lidmaatschap geen wijzigingen meer aan te brengen in het huidige retributiereglement van stedelijke 
openbare bibliotheek Herentals en het bestaande retributiereglement vanaf 1 januari 2020 goed te 
keuren. Dit voorstel werd voor advies voorgelegd aan het beheersorgaan van de bibliotheek en het 
cultuurcentrum op 18 september 2019 en goedgekeurd. Het advies is opgenomen als bijlage.

Besluit

De gemeenteraad keurt volgend reglement goed:  

Retributies 2020-2025:

RETRIBUTIEREGLEMENT VOOR BIBLIOTHEEKMATERIALEN EN -DIENSTEN

1. Algemene bepalingen

De stad heft vanaf 1 januari 2020 tot en met 31 december 2025 een retributie op het gebruik en het 
ontlenen van materialen en diensten van bibliotheek Herentals.

Doel: De bibliotheek is een fundamentele bouwsteen om van Herentals een bruisende stad te 
maken. Het ontlenen van materialen, de ontmoetingsmogelijkheden en het deelnemen aan 
activiteiten in de bibliotheek dragen bij tot persoonlijke ontwikkeling en maatschappelijke  
verbinding. Door deze retributie wordt een gedeelte van de kosten verhaald op de gebruiker.

 2. Gebruiker

 De retributie is verschuldigd door de gebruiker van de stedelijke openbare bibliotheek Herentals.

 3. Bepaling van het tarief

 Lidmaatschap:  5 euro /jaar
 Verlies lidkaart: 2,5 euro
 Ontlenen van materialen: gratis
 Overschrijden van de uitleentermijn: 0,10 euro/dag/materiaal
 Kosten voor het sturen van een herinnering: 1 euro 
 Reserveren van materialen: 0,60 euro/materiaal
 Interbibliothecair leenverkeer:

o Bij een openbare bibliotheek: 2 euro
o Bij een Neteland bibliotheek: gratis
o Bij een andere instelling: 2 euro + de prijs die door deze instelling aangerekend wordt

Beschadiging van materiaal:



 Kleine beschadiging: 20% van de aankoopprijs.
 Onherstelbare beschadiging/verloren/gestolen: de volledige aankoopprijs voor een nieuw 

exemplaar, vermeerderd met de kosten voor het verwerken ervan.

Fotokopieën en prints:

 A4-formaat zw/w: 0,10 euro
 A4-formaat kleur: 0,50 euro
 A3-formaat zw/w: 0,20 euro
 A3-formaat kleur: 1,00 euro

4. Verminderingen

Tot en met de leeftijd van 17 jaar is het lidmaatschap gratis.

Voor de houders van een vrijetijdspas uit Neteland geldt 50% korting op het lidgeld.

 5. Betaling

De retributie moet ter plaatse cash, via bankcontact of online betaald worden. Als contante betaling 
niet mogelijk is, wordt de retributie betaald via overschrijving 30 dagen na factuurdatum of na 
verzoek tot betaling.

6. Procedure

Dit reglement wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden. Het reglement wordt 
afgekondigd en bekendgemaakt overeenkomstig het decreet lokaal bestuur.

Openbare stemming op besluit 1
- unaniem voor

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens de gemeenteraad 

de algemeen directeur 
Dirk Soentjens

de voorzitter
Bart Michiels


