GOEDKEURING UITLEENREGLEMENT PRETCAMIONETTE
Gemeenteraad 25 januari 2016
De gemeenteraad van Herenthout,
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen, in het bijzonder artikel
57 § 3;
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 16 december 2013 houdende goedkeuring van
de meerjarenplanning 2014-2019 en latere wijzigingen, in het bijzonder de strategische nota
bij het meerjarenplan; dat actie A-09.01.03 stelt dat jeugdcultuur zich moet kunnen
ontwikkelen en verspreiden; dat hierin een onderdeel werd opgenomen ter uitbreiding van het
spelaanbod in de vorm van het project ‘PretCamionette’; dat dit meerjarenplan werd
aangepast bij besluit van onze raad van 21 december 2015;
Gelet op het projectdossier dat het Loket Kids & co en de Herenthoutse jeugdraad indienden
bij de Provincie Antwerpen op 28 oktober 2014, omtrent proactief werken rond kinderarmoede
in de vrije tijd; dat hieraan een impulssubsidie verbonden is van maximaal €5.000,00;
Gelet op het besluit van de Provincie Antwerpen op deputatie op 18 december 2014 houdende
positieve beoordeling van het ingediende projectdossier;
Overwegende dat het Loket Kids & co en de Herenthoutse jeugdraad het project ‘De
Pretcamionette’ hebben opgestart in het kader van het project proactief werken rond
kinderarmoede in de vrije tijd; dat het concept ‘PretCamionette’ wordt opgevat als een mobiele
speelkar vol spelmateriaal, waarmee de organisatie in het voor- en najaar een aantal
woensdagnamiddagen naar enkele kwetsbare buurten trekt om een vrijetijdsaanbod te
voorzien onder leiding van ervaren animatoren; dat er een mobiel terras voorzien wordt voor
de ouders voor een informele babbel, waarbij ook een maatschappelijk werker aanwezig is om
het vertrouwen van de ouders te winnen en de drempel naar eventuele hulpverlening te
verlagen; dat er eveneens ruimte wordt voorzien voor het geven van informatie over het
vrijetijds- en ondersteuningsaanbod in de gemeente;
Overwegende het grote succes van het concept en de enorme vraag vanuit
verenigingen/comités naar de ontlening van de PretCamionette; dat de organisatie naar
aanleiding hiervan voorstelt een uitleenreglement goed te keuren, dat ook tijdens de
rustperiodes van het project een nuttig gebruik van de speelkar garandeert;
Gelet op het voorgebracht ontwerp voor een uitleenreglement zoals opgesteld door het Loket
Kids & co en goedgekeurd door de gemeentelijke Herenthoutse jeugdraad d.d. 6 oktober 2015;
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen,
Besluit:
met eenparigheid van stemmen:
Enig artikel. Een reglement waarin de voorwaarden voor de ontlening van ‘De
PretCamionette’ worden vastgelegd, gaat in vanaf heden en wordt goedgekeurd als volgt:
Artikel 1. Beschikbaar uitleenmateriaal
De Pretcamionette is een fleurige werfkeet gevuld met duurzaam buitenspeelmateriaal voor
kinderen van 3 tot 12 jaar. Voor een overzicht van het spelmateriaal, zie bijlage 1 ‘Inventaris
Pretcamionette’.
De Pretcamionette en het bijhorende spelmateriaal zijn enkel in z’n geheel te ontlenen, tenzij
voor spelmaterialen die apart zijn opgenomen in de inventaris van de jeugdraad.
De Pretcamionette en het bijhorende spelmateriaal werd aangekocht met steun van het
Impulsfonds van de Provincie Antwerpen. Hiervoor werkten de Herenthoutse Jeugdraad en
Loket Kids & Co Herenthout nauw samen.
Art. 2. Uitleenvoorwaarden
De Pretcamionette wordt uitgeleend aan:
1. Gemeentelijke evenementen, Gemeentelijke adviesraden (groep 1)
2. Herenthoutse verenigingen die verbonden zijn aan een gemeentelijke adviesraad,
buurt-/wijkcomités die een speelstraat inrichten (mits officieel bewijs van toelating)
(groep 2)
Voor de gemeentelijke evenementen en adviesraden (groep 1) wordt de Pretcamionette gratis
ter beschikking gesteld.
De Herenthoutse verenigingen en buurtcomités met speelstraat (groep 2) dienen 25 euro te
betalen als huur. Er wordt eveneens 50 euro waarborg gevraagd. Deze wordt terugbetaald als

de Pretcamionette en het bijhorend spelmateriaal volledig en in goede staat terug is
opgehaald.
De Pretcamionette wordt niet uitgeleend aan particulieren voor eigen gebruik.
Art. 3. Verplaatsing + duur
De duur van de ontlening wordt beperkt tot de duur van een activiteit met een maximum van
3 opeenvolgende dagen. Afwijkingen in de ontleenperiode kunnen enkel na goedkeuring.
Bij ontlening in het weekend wordt de Pretcamionette steeds ‘s vrijdag voor 16u geplaatst en
‘s maandag voor 16u terug opgehaald.
De ontlener dient een geschikte locatie te voorzien waar de Pretcamionette gedurende deze
hele periode kan blijven staan. De Pretcamionette moet dus zo gestationeerd worden dat er
voor de start of na de afloop van de activiteit geen hinder is voor het verkeer. De ontlener
dient deze locatie op voorhand duidelijk door te geven. Indien de ontlener de Pretcamionette
op openbaar terrein wil zetten, dient hij/zij hiervoor een aanvraag te richten aan het college
van Burgemeester en Schepenen. Hiertoe moet immers een tijdelijke politieverordening
worden opgemaakt
De ontlener mag niet zelf de Pretcamionette vervoeren of verplaatsen. Dit gebeurt steeds door
medewerkers van de gemeente.
Art. 4. Procedure
De Pretcamionette dient voor initiatieven uit Groep 1 maximaal 4 maanden en minimaal 1
maand op voorhand te worden aangevraagd. Voor initiatieven uit Groep 2 moet de
Pretcamionette maximaal 3 maanden en minimaal 1 maand op voorhand worden aangevraagd.
Dit door middel van het invullen van het aanvraagformulier. Dit is beschikbaar via het e-loket
van de gemeente (www.herenthout.be/e-loket) en moet volledig worden ingediend bij loket
Vrije Tijd. De aanvragen worden behandeld in volgorde van ontvangst, waarbij aanvragen van
Groep 1 voorrang hebben op aanvragen van Groep 2, indien er een gelijktijdige aanvraag is.
Na max. 2 weken wordt een bevestiging of weigering gestuurd naar de aanvrager.
Max. 1 week na deze bevestiging dient desgevallend de retributie (25 euro) en de waarborg
(50 euro) cash te worden betaald op het loket Vrije Tijd. Pas dan is de ontlening definitief.
De ontlener dient zelf de sleutel van de Pretcamionette af te halen op het Loket Vrije Tijd
tijdens de openingsuren, alvorens de start van het evenement. De ontlener is tevens
verantwoordelijk om de sleutel terug te brengen naar het Loket Vrije Tijd tijdens de
openingsuren, bij voorkeur op de laatste dag van ontlening of ten laatste 1 dag na de
ontlening. Dan wordt ook desgevallend de waarborg terug betaald.
Art.5. Beschadigingen, diefstal of verlies
De ontlener is verplicht bij aanvang van de ontlening de materialen te controleren op
volledigheid en goede staat. Reeds aanwezige schade of ontbrekende materialen moeten voor
het eigenlijke gebruik van de materialen worden genoteerd op het aanvraagformulier bij
‘opmerkingen over de staat van het materiaal’, alsook telefonisch of via mail binnen ten laatste
3 uur na plaatsing van de Pretcamionette doorgegeven worden aan de jeugdconsulent. Indien
dit niet is gebeurd, wordt de ontlener zelf verantwoordelijk gesteld voor deze schade.
Bij terugkomst van de Pretcamionette worden de Pretcamionette en de materialen
gecontroleerd op volledigheid en goede staat. Dit gebeurt door de logistiek medewerker van de
gemeente.
Elke beschadiging, diefstal of verlies van de Pretcamionette en bijhorende materialen, komt
ten laste van de ontlener. Bij diefstal, verlies of volledige beschadiging wordt de ontlener de
nieuwwaarde van het betreffende materiaal aangerekend. Elke herstelling wordt slechts
uitgevoerd door, of in opdracht van de uitleendienst. Alle herstellingskosten komen op conto
van de ontlener en worden verrekend op basis van de herstellingsfactuur. Indien de waarborg
de kosten niet dekt, zal de meerprijs van herstelling/vervanging toch nog worden
doorgerekend aan de huurder.
Art. 6. Onderverhuring/ ontlening aan derden
In geen enkel geval mag de ontlener de Pretcamionette en of bijhorende spelmaterialen (al
dan niet tegen een vergoeding) onderverhuren of ontlenen aan derden.
Art. 7. Tot slot
De ontlener dient het uitleenreglement te lezen en ondertekenen voor akkoord op het
aanvraagformulier.

