REGLMENT OP HET TER BESCHIKKING STELLEN VAN MATERIEEL
GEMEENTERAAD VAN 23 NOVEMBER 2015
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 14 oktober 2013 houdende vestiging van een
retributie op het gebruik van materialen;
Overwegende dat de gemeente over verschillende materialen beschikt die eveneens nuttig
door verenigingen kunnen gebruikt worden;
Overwegende dat in de maand mei van 2014 twee kwalitatief hoogstaande vouwtenten werden
aangekocht voor de prijs van € 2617; dat uit de praktijk blijkt dat het in goede conditie
houden van zelfs dit type tenten disproportioneel grote investeringen vraagt;
Overwegende dat het frame van een van deze tenten bij een uitleenbeurt grotendeels vernield
is; dat de andere in zeer slechte staat is;
Gelet op het advies van de Jeugdraad van 6 oktober 2015;
Gelet op het advies van de Cultuurraad van 7 oktober 2015;
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen;
Besluit:
met 12 stemmen voor (Maurice Helsen, Eddy Horemans, Lies Daneels, Wim Van
Thielen, Ben Verhaegen, Leo Van Herck, Gert Van Dyck, Wim Van Looy, Herman Dom,
Patrick Heremans, Roger Gabriëls en Ann Willems), 4 stemmen tegen (Stijn
Raeymaekers, Hugo Cambré, Johan Van Herck en Machteld Ledegen) en 1
onthouding (Jan Van Dyck):
Artikel 1. Het reglement op de terbeschikkingstelling van materieel, goedgekeurd door onze
raad in vergadering van 14 oktober 2013, wordt opgeheven.
Art. 2. Een nieuw reglement op de terbeschikkingstelling van materieel wordt goedgekeurd als
volgt:
"Artikel 1. Met ingang van 1 november 2015 wordt volgend materieel ter beschikking gesteld:
- Tafels
- Stoelen
- Hoge receptietafels (zonder tafelkleden)
- Tentoonstellingspanelen
- Podiumelementen
- Nadars
- Vlaggenmasten
- Vlaggen
- Muziekinstallatie
- Herbruikbare bekers
Artikel 2. Het materieel wordt enkel ter beschikking gesteld aan verenigingen die aangesloten
zijn bij of erkend zijn door een Herenthoutse adviesraad, en aan de Herenthoutse adviesraden
en de diensten van het lokaal bestuur.
Andere gemeentebesturen kunnen gebruik maken van de uitleenmaterialen, maar kunnen pas
vanaf twee maanden voor het gebruik reservaties doen.
Artikel 3. Het materiaal wordt gratis ter beschikking gesteld.
Artikel 4.
§ 1. Het gebruik van het materieel veronderstelt dat dit met zorg wordt behandeld.
§ 2. Bij schade en/of verlies, zullen de bijhorende herstellings- en/of vervangingskosten
worden aangerekend. Daarbij wordt tevens een forfaitbedrag van 30 euro per begonnen uur
per ingezet personeelslid gehanteerd.
Artikel 5. Enkel binnen de gemeentegrenzen zal het vervoer van de vermelde materialen gratis
gebeuren door de gemeentelijke diensten.
Artikel 6. Reserveren is enkel mogelijk via het reservatieformulier."
Art. 3. Aan het college wordt opdracht gegeven tegen het voorjaar van 2016 bij de
buurgemeenten en particuliere bedrijven de nodige informatie in te winnen om de mogelijkheid
te onderzoeken om toch nog een uitleenreglement voor tenten op te maken.

