Provincie West-Vlaanderen - arrondissement Roeselare – gemeente Lichtervelde

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD
Zitting:

25 september 2017

Plaats

Gemeentehuis (Raadzaal)

Aanwezig:

Ria Beeusaert-Pattyn, burgemeester-voorzitter
Els Kindt, Jos Goethals, Steven Bogaert, schepenen
Roos Vanwalleghem, OCMW-voorzitter
Hans Delameilleure, Johan Vandenbussche, Modest Derho, Rik
Vierstraete, Joke Van Doorne, Ole Tavernier, Guido Vanwalleghem,
Brand Perneel, Sofie Steurbaut, Veroniek Vanrobays, Lieve Vanden
Bussche, Marc Dereere, Delphy Denoo, Wendy Compernol, Linda
Dewulf, raadsleden
Joost Vanderhaeghe, secretaris wnd

Dit agendapunt maakt deel uit van de openbare zitting
Agendapunt:

Aanpassing dienstreglement gemeentelijke speelotheek

Juridische grond
Dienstreglement gemeentelijke speelotheek goedgekeurd in gemeenteraadszitting van 24
maart 2014
Motivering
De verantwoordelijken voor de speelotheek werden gewijzigd.
Uitleen van volksspelen vereist gezien de kostprijs van de spelen het vragen van een
waarborg.
Het dienstreglement moet dan ook voor deze artikelen aangepast worden.
Stemming:
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit
Art.1. Het dienstreglement voor de gemeentelijke speelotheek 'Den Teirlink' zoals
weergegeven in bijlage wordt goedgekeurd.
Art.2. Dit besluit wordt bekendgemaakt.
Art.3. Het college van burgemeester en schepenen is belast met de uitvoering van dit
besluit.
DIENSTREGLEMENT GEMEENTELIJKE SPEELOTHEEK 'DEN TEIRLINK'
Artikel 1
Den Teirlink is een speelotheek met als doel het ontlenen van educatief niet-elektronisch
speel- en leermateriaal voor alle leeftijden.
Artikel 2
De speelotheek is ondergebracht in OC De Schouw, Statiestraat 113 te Lichtervelde.
De Speelotheek is open: Woensdag: 16 – 18 u
Artikel 3
Het lidmaatschap staat open voor alle leeftijden en bedraagt € 5 voor 12 maanden per
gezin. De kinderen beneden de 7 jaar kunnen slechts speelgoed lenen en/of terugbrengen
wanneer zij vergezeld zijn van een ouder of grootouder. Voor het lenen van het speelgoed
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betaalt men € 0,5 per eenheid, voor volksspelen € 1. Bij verhuur van volksspelen wordt
een waarborg gevraagd van 25€ . Het aantal stukken speelgoed dat tegelijkertijd aan een
lid kan worden uitgeleend is beperkt tot drie. Lichterveldse jeugdbewegingen, de dienst
buitenschoolse kinderopvang en de vakantiewerking zijn vrijgesteld van het betalen van
inschrijving– en uitleengeld.
Artikel 4
De uitleentermijn bedraagt drie weken met uitzondering voor de volksspelen, die
maximaal één week kunnen uitgeleend worden. Deze termijn kan maximaal één keer
worden verlengd voor zover de geleende materialen niet door een andere gebruiker
werden aangevraagd. Wie de geleende materialen te laat terugbrengt, betaalt € 1,25 per
stuk en per week achterstand. De kosten voor het verzenden van een aanmaningsbrief
vallen ten laste van de lener. Reserveren via mail is mogelijk
(steven.bogaert@lichtervelde.be of nathaliecompernol71@gmail.com). De reservatie is pas
definitief bij ontvangst van een bevestigingsmail.
Artikel 5
De uitleningen zijn persoonlijk. Het geleende mag niet verder worden uitgeleend. De ouder
of grootouder, die zijn naam heeft opgegeven bij de inschrijving is verantwoordelijk voor
de door het kind geleende stukken speelgoed. Bij het lenen worden de stukken nagekeken
en geteld door de ontlener die de eventuele schade of het ontbreken van stukken aan het
personeel meedeelt. Indien dit niet gebeurt, kan de ontlener bij het terugbrengen
aansprakelijk worden gesteld. Vóór het terugbrengen wordt het speelgoed thuis
nagekeken en eventueel schoongemaakt. Puzzels dienen gemaakt binnengebracht te
worden. Voor materialen die in bevuilde toestand worden teruggebracht wordt een
vergoeding van € 1,25 per stuk speelgoed aangerekend. Bij verlies of beschadiging (met
uitzondering van normale slijtage) moet de verantwoordelijke van het kind de
handelswaarde van het stuk speelgoed betalen.
Artikel 6
De lener kan voor informatie, begeleiding en andere hulp steeds een beroep doen op de
speelotheekverantwoordelijke.
Artikel 7
Door zich in te schrijven in speelotheek 'Den Teirlink' verklaart de gebruiker zich akkoord
met het reglement, dat hij/zij bij de inschrijving tekent. Personen die dit reglement niet
naleven of de goede gang van zaken verstoren, kunnen worden uitgesloten van toegang
tot en gebruik van de speelotheek; de bevoegdheid berust bij de schepen van jeugd, op
voorstel van de speelotheekverantwoordelijke. Beroep tegen de beslissingen dient
ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Alle onvoorziene gevallen
worden door het college van burgemeester en schepenen geregeld.

Namens de gemeenteraad:
In opdracht :
secretaris wnd,
(get.) Joost Vanderhaeghe
secretaris wnd,
Joost Vanderhaeghe

burgemeester-voorzitter,
(get.) Ria Beeusaert-Pattyn
Voor éénsluidend afschrift:
burgemeester-voorzitter,
Ria Beeusaert-Pattyn
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