REGLEMENT HOUDENDE HET VERLENEN VAN STEUN AAN VERENIGINGEN BIJ HET
HUREN VAN TENTEN
GEMEENTERAAD 27 JUNI 2016
De gemeenteraad in openbare vergadering,
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen;
Gelet op het besluit van de gemeenteraad op 23 november 2015 waarin een aanpassing aan
het reglement op het ter beschikking stellen van materieel aan verenigingen werd
goedgekeurd;
Overwegende dat door deze aanpassing verenigingen niet langer tenten kunnen uitlenen bij
het gemeentebestuur;
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 18 april 2016
houdende een onderzoek naar mogelijkheden om toch verenigingen te ondersteunen die
wensen gebruik te maken van tenten;
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 23 mei 2016 waarbij
een ontwerp van reglement houdende ondersteuning bij het huren van tenten werd
besproken;
Gelet op het advies van de cultuurraad d.d. 1 juni 2016;
Gelet op het advies van de jeugdraad d.d. 8 juni 2016;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen,
Besluit:
met 13 stemmen voor (Maurice Helsen, Eddy Horemans, Lies Daneels, Wim Van
Thielen, Ben Verhaegen, Leo Van Herck, Gert Van Dyck, Wim Van Looy, Tine
Witvrouwen, Herman Dom, Patrick Heremans, Roger Gabriëls en Ann Willems) en 3
onthoudingen (Stijn Raeymaekers, Hugo Cambré en Machteld Ledegen):
Enig artikel. Er wordt vanaf 1 juli 2016 een reglement houdende het verlenen van steun aan
verenigingen bij het huren van tenten vastgesteld als volgt:
"Artikel 1. De gemeente Herenthout verleent aan verenigingen die aangesloten zijn bij een
gemeentelijke adviesraad, ondersteuning in de vorm van een toelage bij het huren van tenten.
Artikel 2. Om in aanmerking te komen, dient de activiteit waarvoor de tent gehuurd werd, te
zijn doorgegaan op het grondgebied van Herenthout.
Artikel 3. Enkel de huur van tenten die niet als slaapgelegenheid worden gebruikt, komt in
aanmerking voor ondersteuning.
Artikel 4. Een vereniging komt slechts één maal per jaar in aanmerking voor deze
ondersteuning, die maximaal € 75 bedraagt.
Enkel de effectieve huurprijs komt in aanmerking voor deze ondersteuning. Eventuele andere
vergoedingen, schade, waarborgen,… worden niet mee in overweging genomen.
De tegemoetkoming kan nooit meer dan de effectieve kosten dekken, en wordt uitbetaald op
voorleggen van het aanvraagformulier, vergezeld van factuur, betaalbewijs en fotomateriaal
waaruit blijkt dat de tent in gebruik was bij een activiteit van de vereniging. Dit formulier dient
samen met de bijlagen ten laatste één maand na de huurperiode te zijn afgeleverd op het
Loket Vrije Tijd.
Artikel 5. Kosten die op enige wijze reeds deels of volledig worden gecompenseerd via een
andere vorm van ondersteuning, komen niet in aanmerking.
Artikel 6. Het College van burgemeester en schepenen behoudt zich het recht voor aanvragen
te weigeren of bijkomende informatie te vragen vooraleer over de toekenning te beslissen. Er
kunnen op elk moment uitzonderingen op dit reglement toegestaan worden.
Indien blijkt dat niet alle voorwaarden vervat in dit reglement werden voldaan of dat onjuiste
of onvolledige informatie werd verstrekt, behoudt het College van burgemeester en schepenen
zich het recht voor de tegemoetkoming terug te vorderen.
Artikel 7. Dit reglement treedt in werking vanaf 1 juli 2016."

