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UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN
DE GEMEENTERAAD

Zitting van 2 juli 2020

Aanwezig: Bart Dochy, burgemeester-voorzitter
Greta Vandeputte, Geert Dessein, Sybille Geldhof, Wally Corneillie, schepenen
Geert Wylin, Marijke Devos-Joye, Gerda Dewulf, Marianne Eeckhout, 
Piet Vandermersch, Carlos Casteleyn, Caroline Seynhaeve, Katelijn Vermaut-Van Isacker, 
Andy Vandoorne, Sien Jacques, Emiel Debusseré, Bart Maertens, Maaike Vandromme, 
Luc Vanhoutte, Jolien Goemaere, Bert Selschotter, raadsleden
Marijn De Vos, algemeen directeur

Afwezig:
Verontschuldigd:

Vaststellen van het reglement over de kopiedienst voor verenigingen en 
kinderopvanginitiatieven

Bevoegdheid » Decreet Lokaal bestuur, in het bijzonder artikel 40 en 41, tweede lid, 2°.
Verwijzingsdocumenten » Beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 21 december 

2015 over kopies voor Ledegemse verenigingen.
Feiten, context en 
argumentatie

» Het vaststellen van reglementen is een bevoegdheid van de raad.
» Het reglement wordt geactualiseerd.

Stemmen Unanimiteit
Besluit De gemeenteraad beslist:

Artikel 1
Het reglement over de kopiedienst voor verenigingen en kinderopvanginitiatieven 
vast te stellen.
Artikel 2
Het reglement treedt in werking vanaf heden. Het bestaande reglement wordt 
opgeheven.
Artikel 3
Volgende werkopdrachten worden goedgekeurd: 
» dienst vrije tijd: de beslissing publiceren op de gemeentelijke website met 

vermelding van de publicatiedatum. 
» dienst vrije tijd: de beslissing melden aan de toezichthoudende overheid. 
» dienst vrije tijd: het bekendmakingsregister invullen.
Artikel 4
De dossierbeheerder bezorgt de beslissing aan:
» dienst vrije tijd: 1;
» dienst welzijn: 1;
» bibliotheek: 1;
» Superette Capellehof: 1.

REGLEMENT OVER DE KOPIEDIENST VOOR VERENIGINGEN EN 
KINDEROPVANGINITIATIEVEN

Artikel.1.- De gemeente organiseert een kopiedienst voor verenigingen en 
kinderopvanginitiatieven. 
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Artikel.2.- Volgende categorieën kunnen gebruik maken van deze kopiedienst:
 categorie 1: verenigingen die lid zijn van een gemeentelijke adviesraad 

en/of een toelage ontvangen van de gemeente.
 categorie 2: verenigingen die niet tot categorie 1 behoren
 categorie 3: een groep vrijwilligers die een activiteit voor het goede doel 

organiseert en geen toelage ontvangt 
 categorie 4: kinderopvanginitiatieven

Artikel.3.- Elke categorie heeft recht op een aantal kopies of afdrukken per jaar: 

categorie 1 3000 kopies 
categorie 2 10 kopies per lid, met een maximum van 500 kopies
categorie 3 500 kopies
categorie 4 500 kopies of een pak blanco papier

Artikel.4.- De kopies of afdrukken worden steeds in zwart/wit genomen en 
worden als volgt geteld: 

A4 recto 1 kopie
A4 recto verso 2 kopies
A3 recto 2 kopies
A4 recto verso 4 kopies

Artikel.5.- Het saldo van de kopies wordt digitaal bijgehouden. Aan het einde van 
het kalenderjaar mag het saldo van de resterende kopies overgezet worden naar 
het volgende kalenderjaar. Het saldo dat overgezet wordt, kan nooit meer 
bedragen dan het jaarsaldo.

Artikel.6.- Enkel kopies of afdrukken die betrekking hebben op de werking van de 
organisatie in kwestie kunnen genomen worden in het kader van deze 
kopiedienst. Kopies en afdrukken met een privaat karakter kunnen niet.

Artikel.7.- De kopiedienst wordt georganiseerd in Superette Capellehof van vzw 
Mariënstede in Rollegem-Kapelle voor de gebruikers van categorie 1, 2 en 3, en in 
de gemeentelijke bibliotheek voor gebruikers van categorie 4.

get. Marijn De Vos get. Bart Dochy
Algemeen directeur Burgemeester-voorzitter

Voor eensluidend uittreksel

Marijn De Vos
Algemeen directeur

Bart Dochy
Burgemeester-voorzitter

Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 2 blz op code.esignflow.be met verificatiecode 5041-8138-1163-6594.

https://app.esignflow.be/nl-be/code/5041813811636594

		Marijn De Vos
	2020-07-03T12:32:24+0200
	Gemeente Ledegem
	Een digitaal gecertifieerd document afleveren.


		Bart Dochy
	2020-07-06T22:25:44+0200
	Gemeente Ledegem
	Een digitaal gecertifieerd document afleveren.




