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Zitting van 9 april 2002
Aanwezig:
Dhondt Yolande .................................................................... Burgemeester-Voorzitter.
Kindt Paul, Soens Rik, Vantieghem Georges, Vanryckeghem Kürt, De
Cabooter Raphaël, Dewitte Henri, Vervaeke Jeannine ......................... Schepenen.
Deblaere Rafaël, François Freddy, Desmet Peter, Vansteenbrugge Denis,
Benoit Willy, Godefroid Jules, Fonteyne Jan, Deconinck Veerle, Van Hove
Lieve, Veys Christine, Adams Guy, Verhellen Mario, Barbary Hubert, Lefevre
Jaak, Chanterie Kristof, Coussement Chantal, Vandenbroeke Christiaan,
Polfliet Maria, Van Den Eynde Guy, Wyckhuyse Xavier, Verbeke Marianne,
Devos Rudy, Dekyvere Ghislain, Hellin Ann, Kerkhove Joost ............. Raadsleden.
De Langhe Guido .................................................................................... Secretaris.

12

Voorwerp :

goedkeuring aanpassing retributie- en gebruikersreglement uitleendienst jeugd
De Raad,

Herzien en ter aanvulling van het raadsbesluit van 7 mei 1991 houdende gebruikersreglement uitleendienst jeugd
en het raadsbesluit van 5 december 1995 houdende retributie- en gebruikersreglement uitleendienst jeugd;
Gelet op het jeugdwerkbeleidsplan 2002-2004, goedgekeurd door de Gemeenteraad in zitting van heden 9 april
2002;
Gelet op de actie 1.5 in het jeugdwerkbeleidsplan 2002-2004, die de vrijstelling van ontleningsvergoeding van de
uitleendienst jeugd voor het plaatselijke jeugdwerk en de Waregemse basisscholen in het vooruitzicht stelt;
Overwegende dat het billijk is om de retributie voor de andere ontleners te actualiseren;
Overwegende dat het aangewezen is om enkele kleinere aanpassingen aan het reglement in te voeren;
Gelet op de nieuwe gemeentewet, meer bepaald artikel 117;
Gelet op de financiële toestand van de stad;

Besluit :
Art. 1 : De stedelijke jeugddienst stelt namens het stadsbestuur materiaal voor ontlening ter beschikking van:
a.

jeugdverenigingen erkend als jeugdwerkinitiatief door de Stad of aangesloten bij de Waregemse
jeugdraad;

b.

Waregemse scholen;

c.

Waregemse verenigingen die een activiteit organiseren ten behoeve van de Waregemse jeugd;

Art. 2 : Ontlening wordt enkel toegestaan voor activiteiten in verenigings- of schoolverband en is geenszins
bestemd voor private doeleinden.
De ontlening heeft geen winstgevend doel. Uitlening aan derden is ten stelligste verboden.
De stedelijke jeugddienst heeft het recht te oordelen over de opportuniteit van de aanvraag.
Art. 3: De uitleendienst jeugd is ondergebracht bij de Stedelijke Jeugddienst, Gemeenteplein 6, 8790 Waregem.
Alle aanvragen voor ontlening van materiaal dienen gericht aan de jeugddienst.
Art. 4: De ontlening wordt in principe beperkt tot maximaal 3 dagen. Ontlening voor een langere termijn kan,
indien de aanvrager zo motiveert, uitzonderlijk worden toegestaan.

Art. 5: Indien 14 dagen voor activiteit geen aanvraag tot ontlening is ingediend door een in art. 1 onder a
vermelde jeugdvereniging, kan een ontlening toegestaan worden aan onder b vermelde scholen of onder
c vermelde verenigingen.
Binnen het bestek van deze regel, wordt bij het behandelen van de aanvragen prioriteit verleend volgens
de datum van de aanvraag.
Aanvragen voor ontlening van materiaal kunnen ten vroegste 6 maanden voor de activiteit worden
ingediend.
Art. 6: Alle ontleende materiaal dient door de ontlener zelf afgehaald en teruggebracht, dit op eigen kosten en
op het tijdstip zoals overeengekomen met de jeugddienst. Bij nalatigheid kan een boete van 12,50 EUR
per dag worden aangerekend.
Art. 7: Bij gegronde twijfels kan de jeugddienst het ontleende materiaal op elk ogenblik terugvragen.
Art. 8: Alle schriftelijk en mondeling verstrekte richtlijnen aangaande gebruiksaanwijzing en behandeling van
het ontleende materiaal dienen strikt nageleefd.
Art. 9: Voor de ontlening van de materialen wordt een waarborg (min. 25 EUR, max. 125 EUR) en een
retributie afhankelijk van het soort materiaal gevraagd. Deze worden betaald bij het afhalen van het
materiaal.
De retributie wordt integraal besteed aan het onderhoud en de herstelling of vervanging van het
materiaal.
De retributie wordt berekend op basis van 2% van de aankoopprijs van de materialen, afgerond
naar de gehele euro. Indien deze berekening een bedrag van minder dan 1 EUR oplevert, wordt
de vergoeding vastgesteld op maximaal 1 EUR. Voor sommige randapparatuur en voor
veiligheidsmateriaal wordt geen retributie geheven.
De in art. 1 onder a vermelde jeugdverenigingen en onder b vermelde scholen voor basisonderwijs
worden vrijgesteld van retributie.
De waarborg wordt bij het inleveren terugbetaald, op voorwaarde dat alle materialen volledig en
onbeschadigd worden terugbezorgd.
In geval van verlies, diefstal of schade is de ontlener verplicht een schadevergoeding aan de Stad te
betalen. Deze beloopt maximaal de kostprijs voor de vervanging of herstelling van het materiaal.
Bij herhaalde beschadiging of tekortkoming zal de betrokken vereniging of school voor verdere
ontlening uitgesloten worden.
Art. 10: De ontlener wordt verzocht de jeugddienst in kennis te stellen van eventuele tekortkomingen bij de
ontleende materialen.
Art. 11: Het Stadsbestuur en de jeugddienst kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor ongevallen of andere
schadelijke gevolgen die uit het gebruik van het ontleende materiaal zouden voortvloeien.
Art. 12: Door het ontlenen van materiaal verklaart de gebruiker zich akkoord met de bepalingen van dit
reglement en waarborgt hij de stipte naleving ervan.
Art. 13: Dit reglement zal worden bekendgemaakt overeenkomstig artikelen 112 en 114 van de nieuwe
gemeentewet.
Art. 14: Deze verordening wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden.
Gedaan in bovenvermelde zitting.
Namens de Gemeenteraad.
De Secretaris,
(get.) Guido De Langhe

De Burgemeester,
(get.) Yolande Dhondt
Voor eensluidend afschrift.
Waregem, 17.04.2002

De Secretaris,

De Burgemeester,

