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In openbare zitting vergaderd,
Vrije Tijd - gebruikersreglement fotokopieën voor erkende verenigingen: goedkeuring
Bevoegd lid
Jeroen Van Acker, schepen
Regelgeving
Het Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, artikelen 40 en 41
Besluit van de gemeenteraad van Lovendegem van 18 december 2014 betreffende het
gebruikersreglement fotokopieën voor erkende verenigingen
Besluit van de gemeenteraad van Zomergem van 21 december 2017 betreffende het
retributiereglement voor administratieve prestaties, artikel 3
Feiten en motivering
Op dit moment kunnen (erkende) verenigingen in Lovendegem en Zomergem aan een voordelig
tarief fotokopieën nemen via de gemeentelijke diensten. In Lovendegem verloopt dit via een
medewerker van het onthaal, in Zomergem kunnen verenigingen in de bibliotheek terecht met een
eigen kopiecode. Het is de bedoeling om de werkwijze van Zomergem uit te rollen naar gans
Lievegem.
Leden van de erkende verenigingen zullen dus in de bibliotheek terecht kunnen voor het nemen
van fotokopieën. De tarieven worden vastgelegd in het afzonderlijke retributiereglement van de
bibliotheek. Het is niet de bedoeling dat de bibliotheekmedewerkers hier mee belast worden:

- de verenigingen staan zelf in voor de opmaak en layout van de te kopiëren documenten.
- het nemen van de kopies gebeurt door de verenigingen zelf, met behulp van een kopiecode
waarmee ze kunnen inloggen op het kopieertoestel.
- ook vouwen en versnijden moet gebeuren door de verenigingen zelf.
- de betaling verloopt via facturatie door team financiën.
Financiële impact
Er is geen financiële impact voor de gemeente Lievegem.
Besluit
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1
De gemeenteraad keurt het gebruikersreglement voor het nemen van fotokopieën door erkende
verenigingen goed.
Artikel 2
Het gemeenteraadsbesluit van Lovendegem van 18 december 2014 betreffende het
gebruikersreglement fotokopieën voor erkende verenigingen wordt opgeheven per 1 januari 2020.
Bijlagen die integraal deel uitmaken van het besluit
Gebruikersreglement fotokopieën voor erkende verenigingen
Artikel 1
Alle erkende verenigingen kunnen fotokopieën nemen in de bibliotheken van Lievegem volgens de
vastgelegde tarieven in het retributiereglement van de bibliotheek.
Artikel 2
Het nemen van fotokopieën voor erkende verenigingen kan enkel tijdens de openingsuren van de
bibliotheken en met behulp van een eigen kopiecode, waarmee kan worden ingelogd op het
kopieertoestel. Deze kopiecode kan worden aangevraagd bij team IT.
Artikel 3
De verenigingen staan zelf in voor de opmaak en layout van de te kopiëren documenten, het
nemen van de fotokopieën en het eventuele vouwen of versnijden ervan.
Artikel 4
De betaling van de genomen fotokopieën verloopt via jaarlijkse facturatie door team financiën.
Artikel 5
Dit reglement vervangt alle voorgaande versies en is van toepassing vanaf 01.01.2020.
Bekendmaking
Het gebruikersreglement wordt bekendgemaakt via de website en via digitaal loket aan ABB.
Het reglement wordt ook bezorgd aan team communicatie, team onthaal, team IT en team
financiën.
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