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AH Welzijn & Vrije Tijd 
8.  TARIEVEN GEMEENTELIJK DRUKWERK 
 
Overwegend de beslissing van het college van burgemeester en schepenen om de 
werkzaamheden van de  gemeentelijke drukkerij niet meer in te vullen na de pensionering van de 
gemeentelijke drukker; 
Gelet op de beleidsnota van het gemeentebestuur waarin wordt vermeld dat het verenigingsleven 
financieel als materieel wordt ondersteund;  
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 28 januari 2016 
waarin wordt vermeld dat het gemeentebestuur de verenigingen blijft ondersteunen met betrekking 
tot drukwerk; 
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 11 oktober 2010 inzake de aanpassing van het 
gemeenteraadsbesluit van 20 april 2009 - tarieven en reglement grafisch centrum; 
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 28 januari 2016; 
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 14 april 2016; 
Gelet op het gemeentedecreet. 
 
 
 
BESLUIT: 23 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan 
Bamps, Mathieu Eycken, Katja Onclin, Jan Peumans, Ivo Thys, Veerle Wouters, Davy Renkens, 
Anita Beusen, Ludwig Stevens, Peter Neven, Jean Nicolaes, Anja Slangen, Jessica Nijs, Mieke 
Loyens, Joël L'Hoëst, Dirk Jacobs, Steven Coenegrachts, Jan Noelmans en Jo Ruyters 
 
artikel 1: 
Doeleinden 
Copywerk van verenigingen bij het gemeentebestuur  is toegelaten, behalve voor commerciële 
doeleinden als zodanig. 
 
artikel 2: 
De openingsuren om te kopiëren door de verenigingen worden beperkt tot twee halve dagen per 
week. 
 
artikel 3: 
Tarieven 
a. verenigingen (algemeen) 
 
* Papier: 



 

formaat A4 – wit – per 100 vellen – 2,50 euro; 
formaat A4 – gekleurd – per 100 vellen – 4 euro; 
 
* fotokopieën: 
1. afdrukken zwart-wit 
- formaat A4 – recto – 0,03 euro; 
- formaat A4 – recto/verso – 0,06 euro; 
 
2. afdrukken in kleur 
- formaat A4 – recto – 0,30 euro; 
- formaat A4 – recto/verso – 0,60 euro; 
 
Gratis drukwerk, fotokopieën en ontwerpen 
Volgende categorieën genieten gratis drukwerk en/of fotokopieën: 
- alle gemeentelijke adviesraden en commissies, inclusief dorpsraden; 
- alle oud-strijdersverenigingen van Riemst; 
- alle minder-validenverenigingen van Riemst; 
- gratis drukwerk voor Rode Kruis - afdeling Riemst; 
- gratis drukwerk voor organisatie van vzw wereldvredesvlam Riemst 
- gratis drukwerk voor verenigingen en/of adviesraden die een activiteit organiseren tvv TEVONA 
Lafelt   
 
b. particulieren en rechtspersonen 
Fotokopieën van bestuursdocumenten bestemd voor particulieren en rechtspersonen worden niet 
aangerekend. 
Gemeenteraadsleden kunnen gratis fotokopieën nemen van alle documenten die kaderen binnen 
de uitoefening van hun mandaat. 
 
artikel 4: 
Bevoegdheid college van burgemeester en schepenen 
Over alle mogelijke uitzonderingen, afwijkingen en betwistingen met betrekking tot dit reglement 
oordeelt enkel het college van burgemeester en schepenen. 
 
artikel 5: 
Dit besluit geldt vanaf 1 juli 2016. 
 
artikel 6: 
Volgende reglement vervalt: "Reglement grafisch centrum aanpassing gemeenteraadsbesluit van 
20 april 2009 – tarieven en reglement grafisch centrum van 11/10/2010 " 
 
artikel 7: 
Dit besluit wordt overgemaakt aan de financieel beheerder. 
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