REGLEMENT OP HET AFVOEREN VAN BOEKEN, AUDIOVISUELE MATERIALEN EN
TIJDSCHRIFTEN UIT DE BIBLIOTHEEK
GEMEENTERAAD 24 NOVEMBER 2014
De gemeenteraad van Herenthout,
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;
Overwegende dat in de gemeentelijke openbare bibliotheek regelmatig oude boeken,
tijdschriftjaargangen, meerdelige werken zoals encyclopedieën en audiovisuele materialen
voorradig zijn die ofwel in slechte staat, ofwel verouderd zijn en derhalve niet meer voor
uitlening of raadpleging in aanmerking komen;
Gelet op het reglement op de verkoop van gewiede boeken, cd-roms en tijdschriften van de
openbare bibliotheek, goedgekeurd door de gemeenteraad in vergadering van 2 november
2004, dat tot op heden het afvoeren van deze materialen regelde; dat de verkoop van deze
materialen steeds minder opbrengt terwijl er een administratieve en personeelskost
tegenover staat;
Gelet op het advies van de bibliotheekcommissie d.d. 1 oktober 2014 betreffende het
verwijderen van boeken, tijdschriften, e.d. die niet langer bruikbaar zijn uit de bibliotheek;
Overwegende dat deze boeken, audiovisuele materialen en tijdschriften best vooraf aan de
Heemkundige Kring Sandelyn vzw worden aangeboden om zodoende bepaalde werken, die
als plaatselijk documentair en cultureel erfgoed kunnen worden beschouwd, blijvend te
bewaren;
Overwegende dat de materialen vervolgens ter beschikking van de bevolking kunnen
worden gesteld;
Overwegende dat de uiteindelijk niet-verkochte boeken, audiovisuele materialen en
tijdschriften best aan een bepaald doel of bij gebrek hieraan aan kringloopwinkels kunnen
worden aangeboden; dat bij gebrek aan interesse de materialen naar het containerpark
kunnen afgevoerd worden;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen,
Besluit:
met eenparigheid van stemmen
Artikel 1. Het reglement op de verkoop van gewiede boeken, cd-roms en tijschriften van
de openbare bibliotheek, goedgekeurd door de gemeenteraad in vergadering van 2
november 2004, wordt opgeheven.
Art. 2. De gemeentelijke openbare bibliotheek verwijdert jaarlijks uit zijn collectie de
boeken, tijdschriften en audiovisuele materialen die niet meer voor uitlening of raadpleging
in aanmerking komen.
Art. 3. De verwijderde materialen worden afgevoerd via volgende kanalen in de hieronder
vermelde volgorde:
- de werken zullen eerst worden aangeboden aan de plaatselijke heemkundige kring;
- de overblijvende werken zullen in de gemeentelijke lokalen of bij een gepaste publieke
activiteit aan de bevolking aangeboden tegen een vrije gift;
- de overblijvende werken zullen aangeboden worden aan een bepaald doel;
- de overblijvende werken zullen aangeboden worden aan een nabijgelegen kringloopwinkel;
- de werken die daarna nog resteren zullen worden afgevoerd naar het containerpark.
Art 4. De bibliotheekcommissie wordt aangeduid om, onder de in dit reglement bepaalde
voorwaarden, het aanbieden van de werken aan de bevolking te organiseren en te bepalen
aan welk doel de opbrengst van de vrije bijdragen van de burgers zal geschonken worden.

