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Beknopte samenvatting
De gemeenteraad van de stad Turnhout beslist het retributiereglement op het gebruik en ontlenen van
materialen van de stedelijke Speel-O-Theek goed te keuren voor de periode van 1 januari 2020 tot en
met 31 december 2025. De tarieven zijn niet gewijzigd.

Beschrijving
Aanleiding en context
De gemeenteraad van de stad Turnhout beslist het retributiereglement op het gebruik en ontlenen van
materialen van de stedelijke Speel-O-Theek op goed te keuren voor de periode van 1 januari 2020 tot en
met 31 december 2025.
Juridische grond
 Het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, in het bijzonder artikels 40, 41 en
177, en latere wijzigingen.
 Het in de gemeenteraad van 29 april 2019 goedgekeurde retributiereglement voor administratieen aanmaningskosten bij de invordering van openstaande schuldvorderingen en latere
wijzigingen.
Argumentatie
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Het doel van de Speel-O-Theek is de bevordering van de sociale integratie van kwetsbare
bevolkingsgroepen door hen nieuwe mogelijkheden te leren kennen naar expressie, ontspanning,
vorming en ontmoeting. Voor de praktische organisatie van deze dienstverlening wordt een kleine
retributie gevraagd.

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
Budgetcode 7020000/WELZ/0909.

Besluit
Artikel 1
voorwerp van de retributie
Met ingang van 1 januari 2020 en voor een periode eindigend op 31 december 2025 wordt een retributie
geheven op het gebruik en het ontlenen van materialen van de Speel-O-Theek.
Artikel 2
schuldenaar
De retributie is verschuldigd door de gebruiker en ontlener van de materialen.
Artikel 3
lidmaatschap
Toegang tot de stedelijke Speel-O-Theek wordt verkregen door middel van betaling van een
lidmaatschapsbedrag. Het gebruik van de Speel-O-Theek is bepaald in een gebruiksreglement.
Het lidmaatschap is geldig vanaf het moment van de betaling tot en met 31 december 2025.
Artikel 4
tarief lidmaatschap
Het lidmaatschap bedraagt 5,00 euro per gezin of per organisatie.
Voor houders van een UiT(korting)PAS bedraagt het lidmaatschap 2,50 euro per gezin.
Artikel 5
voorwaarden ontleningen en tarief overschrijding uitleentermijn
Aantallen en termijnen van materialen voor gezinnen:
Een overzicht is vermeld in volgend schema.
materiaal

maximum aantal te
lenen materialen
gezelschapspel
1
CD-rom
1
boek
1
puzzel
1

uitleentermijn
4
4
4
4

weken
weken
weken
weken

Verlenging
mogelijk
1x
1x
1x
1x

bijkomende retributie bij
overschrijding uitleentermijn
0,50 euro per begonnen week
0,50 euro per begonnen week
0,50 euro per begonnen week
0,50 euro per begonnen week

 Er kunnen geen materialen gereserveerd worden.
 Bij het overschrijden van de uitleentermijn betaalt ieder lid de bijkomende retributie. De
bijkomende retributie is afhankelijk van de duurtijd van de overschrijding van de uitleentermijn
en gaat in op de dag na het verstrijken van de normale uitleentermijn.
 Indien bij het terugbrengen een stukje van het geleende materiaal ontbreekt of stuk is, wordt de
kostprijs, aangerekend.
 Bij de vaststelling van verlies van het materiaal of bij het niet terugbrengen van het materiaal
binnen de termijn van 1 maand na het verstrijken van de uitleendatum, is een vergoeding
verschuldigd. Deze vergoeding is afhankelijk van het betreffende materiaal en bedraagt minimum
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50 cent en maximum de nieuwwaarde van het uitgeleend materiaal.

Aantallen en termijnen van materialen voor organisaties:
Deze organisaties zijn jeugdbewegingen, scholen en Centrum voor Basiseducatie.
 Elke aangesloten organisatie kan één materialenpakket per keer lenen in één van de Turnhoutse
Speel-O-Theken.
 Er kunnen geen materialen gereserveerd worden.
 De ontleentermijn bedraagt 4 weken en is niet verlengbaar.
 Er worden 2 pakketten voorzien:
pakket van 5 materialen naar keuze;
pakket van 10 materialen naar keuze.
 Voor het uitlenen van een pakket wordt een waarborg gevraagd:
25 euro voor een pakket van 5 materialen;
50 euro voor een pakket van 10 materialen.
materiaal

maximum aantal te uitleentermijn
lenen pakketten
Pakket 5 stuks
1
4 weken
Pakket 10 stuks
1
4 weken

verlengen
Niet mogelijk
Niet mogelijk

bijkomende retributie bij
overschrijding uitleentermijn
2,50 euro per begonnen week
5,00 euro per begonnen week

 Bij het overschrijden van de uitleentermijn is de organisatie de bijkomende retributie
verschuldigd. De bijkomende retributie is afhankelijk van de duurtijd van de overschrijding van
de uitleentermijn en gaat in op de dag na het verstrijken van de normale uitleentermijn.
 Indien bij het terugbrengen een stukje van het geleende materiaal ontbreekt of stuk is, wordt de
kostprijs aangerekend en verrekend met de waarborg.
Bij de vaststelling van verlies van een materiaal of bij het niet terugbrengen van een materiaal binnen de
termijn van 1 maand na het verstrijken van de uitleendatum, is een vergoeding verschuldigd. Deze
vergoeding is afhankelijk van het betreffende materiaal en bedraagt minimum 50 cent en maximum de
nieuwwaarde van het uitgeleend materiaal. Bij organisaties wordt hierbij de waarborg in rekening
gebracht.
Artikel 6
wijze van inning
Het lidmaatschapstarief is contant verschuldigd op het ogenblik van de aanvang van het lidmaatschap.
De ontlener krijgt maximum 1 maand de tijd om, na het verstrijken van de normale uitleendatum en
desgevallend de toegestane verlenging, het materiaal alsnog binnen te brengen en de aangerekende
bijkomende retributie en/of de kostprijs ingevolge artikel 5 te betalen.
Indien de bovenstaande bepaling binnen de vooropgestelde termijn van 1 maand niet wordt nageleefd,
wordt er een herinnering verstuurd met een vervaltermijn van 14 dagen. De bijkomende
administratiekost voor deze herinnering(sbrief) bedraagt 3 euro.
Bij niet betaling binnen de voorziene termijn na de herinneringsbrief, wordt er een vordering, inclusief
alle verschuldigde bedragen, door de financiële dienst van de stad Turnhout opgemaakt en wordt de
officiële inningsprocedure opgestart.
Artikel 7
sanctie
Leden die het gebruiksreglement en het retributiereglement niet naleven, kunnen uitgesloten worden van
het lidmaatschap. Dit geeft in geen geval recht op de terugbetaling van het tarief voor het lidmaatschap.
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Artikel 8
dwangbevel
Conform het artikel 177, tweede lid van het decreet over het lokaal bestuur, kan de financieel directeur
een dwangbevel uitvaardigen om onbetwiste en opeisbare niet-fiscale schuldvorderingen in te vorderen.
Dat dwangbevel wordt betekend bij gerechtsdeurwaarderexploot. De hieraan verbonden kosten zijn
volledig ten laste van de debiteur van de openstaande schuldvordering.
Bij betwisting van een niet-fiscale schuldvordering kan het stadsbestuur zich tot de burgerrechtelijke
rechtbank wenden om de openstaande schuld in te vorderen.

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens De Gemeenteraad

Filip Buijs
Algemeen directeur

Peter Segers
Voorzitter gemeenteraad
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