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Aanwezig 

Leden commissie: Nicole Billens, Gust Crabbe, Herwig Smeets, Eddy Vanisterbeek, Raymond Stiens, Fatma Balkis, Jos Van Cutsem, Georgios 

Karamanis, Praxedes Vargas-Garcia, Annie Mathieu, Godefroid Pirsoul,  

 

Niet leden: Luc Deconinck, Jan Desmeth, Kathleen D’Herde , Jos Speeckaert, Paul Defranc 

 

Voorzitter: Raymond Stiens 

Secretaris: Marina Bosmans 

 

1.Welkom – voorzitter Raymond Stiens 

 

2.Toelichting wijziging reglementen  -wijzigingen aan de reglementen wordt toegelicht door Marina  a.d.h.v. een overzichtslijst. 

 

Bekommernissen bij aanpassing reglementen 

1. Bijlage A bij reglementen: overzicht van verenigingen/organisaties die gratis accommodatie mogen huren/ materiaal kunnen 

gebruiken → uitbreiding: moet worden voorgelegd aan de GR → om praktisch te kunnen werken, voorstel om appreciatie overlaten 

aan CBS → niet wettelijk → nieuw voorstel uitgewerkt. 

2. Dit was ook een aanleiding om  de reglementen beter op elkaar af te stemmen en de categorieën zo uniform mogelijk te maken 

voor alle vrijetijdsdiensten = overzichtelijker. 

3. Uit 1 en 2 ontstond het idee om een nieuw reglement te maken nml. toelagereglement voor goede doelen. 

 

Er werd verschillende keren vergaderd met de vrijetijdsdiensten, onze jurist en de financieel beheerder om tenslotte de definitieve versie van 

de reglementen te bespreken. 

Deze versie werd aan de adviesraden voorgelegd met de vraag hun advies te verstrekken tegen 15 maart 2017. 

De teksten werden tenslotte samen met de geformuleerde adviezen nogmaals voorgelegd op een overleg tussen de betrokken 

diensthoofden, de jurist, de financieel beheerder en de bevoegde schepenen met als doel te bekijken welke aanpassingen  konden 

worden gemaakt, rekening houdend met de adviezen. Ook werd gemotiveerd waarom bepaalde voorstellen niet werden weerhouden. 

 

Duiding 

1) Toelagereglement: opgemaakt door Jasper De Jonge, jurist. 

Doel: bijlage A lijst van verenigingen die gratis materiaal kunnen ontlenen/ infrastructuur huren overbodig maken. 

- 1x per jaar aan te vragen 

- aanvraag samen met aanvraag huur of uitleen materiaal indienen 

- beoordeling activiteit: dienst Welzijn 



- jaarlijks lijst van aanvragers toelagereglement voorleggen aan de gemeenteraad en erkende adviesraden 

 

2) Gebruiksreglement infrastructuur sport 

- 1.2   aanpassing categorieën 

- 1.4   catering: drank/ voedsel verkopen aan publiek: aankopen via concessiehouder, tenzij anders overeen gekomen 

met  

                   hem. Idem voor vergaderingen. Uitzondering: categorieën A en O. 

- Als er gratis drank/ voedsel wordt aangeboden, is deze verplichting niet van toepassing.  

- 1.5   bepalingen verzekering:  

* de gemeente verzekert de schade aan de infrastructuur veroorzaakt door brand, beschadiging of diefstal met de clausule 

afstand van verhaal met uitzondering van bewezen nalatigheid.  

* het gemeentebestuur sluit een verzekeringspolis af voor de buitencontractuele en contractuele aansprakelijkheid van de 

gebruiker, met uitzondering van activiteiten die op permanente basis plaatsvinden en de regelmatige activiteiten van 

sportverenigingen die gedeelten van sporthallen en sporthallen huren en gebruiken. 

→ contractueel: gemeente betaalt verzekering, franchise is voor de vereniging tenzij de dader is gekend (vb. tapinstallatie 

beschadigd) → verzekering vordert terug 

→ behalve voor terugkerende sportactiviteiten (uitzondering jeugd en cultuur)  

→ buitencontractueel: vb. bij het steken van een vat, valt dit op iemands voet (fout van gebruiker) 

Het is zeer uitzonderlijk dat een gemeentebestuur deze premie voor de verenigingen / gebruikers betaalt, het is zelfs zo dat zij 

zichzelf daarvoor niet kunnen laten verzekeren). 

 

3) Gebruiksreglement infrastructuur Vlaams Trefpunt Laekelinde 

Het reglement ecobekers werd  mee opgenomen in het huurreglement. 

Hfst. 3 - Tarieven: logischer en afgestemd op aanbod cultuur voor gelijkaardige accommodatie.   

Uitzond.: zolder gratis voor houden van bestuursvergaderingen jeugdverenigingen. 

Organisatie lessen: voor groter publiek toegankelijk = goedkoper dan voor privégroep.  

- 1.3   gebruikers 

- 1.5   aanpassing verzekeringen en aansprakelijkheid 

- 3.2  barlokaal (voormalig jeugdhuis) mag 1x per jaar gratis worden gebruikt door een vereniging voor een activiteit  

  vooral gericht op jongeren 

- 4.4   gebruik frietketel, bakplaat of gasfles is verboden (geldt niet voor mobiele eetkramen) 

- 5.3.7   ecobekers: kostprijs niet-gereinigde beker: 0.25 EUR, beschadigde of verdwenen beker 1 EUR, verdwenen  

  transportbak 30 EUR 

 

4) Gebruiksreglement gemeentelijke culturele infrastructuur 

1.3  gebruikers 



1.5  verzekering 

3.1  tarieven (niet gewijzigd, andere voorstelling) 

3.2  uitzonderingen  

4.3  idem zoals in sporthallen 

Opmerking: tarief te betalen = tarief van aanvraagdatum. 

 

5) Aanvraagformulier 

Aanpassing categorieën. 

Materialen en tarieven: prijs ecobekers + waarborg voor bak. 

 

6) Gemeentelijke uitleendienst 

Aanpassing categorieën. 

 

7) Antwoord op adviezen adviesraden 

Jeugdraad 

- Aanpassing infrastructuur laten vallen onder toelagereglement goede doelen 

Het toelagereglement beoogt de ondersteuning van initiatieven waarvan de opbrengst naar goede doelen gaat, zoals dit op dit 

moment voor een beperkt aantal verenigingen voorzien was in het verhuurreglement cultuur en het uitleenreglement. Het 

voorbeeld van aanpassing van infrastructuur hoort daar volgens ons niet onder. Middelen hiervoor kunnen worden aangevraagd 

binnen de subsidie jeugdinfrastructuur. 

- Elke organisatie toelage laten aanvragen. 

Uiteraard is de gemeente akkoord dat initiatieven ten voordele van een duidelijk omschreven goed doel moeten gestimuleerd 

worden. De keuze voor deze omschrijving van de aanvragers is echter ingegeven door de nood om te kunnen nagaan of de 

winst van de activiteit inderdaad integraal naar het beoogde goede doel gaat. Bij een niet-erkende feitelijke vereniging is dit 

veel moeilijker te controleren dan bij een vzw of bij een door een adviesraad erkende vereniging. Indien een feitelijke vereniging 

of vzw zonder band met de gemeente van de subsidie gebruik zal willen maken, zal zij uiteraard steeds kunnen samenwerken 

met een vzw met een band met de gemeente of met een erkende vereniging, die dan de aanvraag kan doen. 

- Aanpassing prijs beschadigde/ verdwenen ecobeker behouden = weerhouden. 

- Uitleendienst: ook voor gebruikers gemeentelijke infrastructuur:  

Gebruikers van gemeentelijke infrastructuur kunnen gratis gebruik maken van de infrastructuur die bij de ontleende 

accommodatie hoort (tafels, stoelen, voor handen zijnde servies). De uitleendienst is evenwel niet bedoeld voor elke gebruiker. 

Het behoort volgens ons niet tot de core business van een gemeentebestuur om een uitleendienst te organiseren en in 

concurrentie te treden met de privémarkt. 

Uitlenen veldbedjes voor duur kamp (inclusief brengen en ophalen) = weerhouden. 

- Infrastructuur sport : vraag dagprijs: nu voorzien prijs per ½ dag. 



- Infrastructuur cultuur: bepalingen i.v.m. eten/ drank al dan niet via concessionaris = aangepast 

catering i.s.m. uitbaters cafetaria Merselborre en de Koetsier: Gebruikers die laten betalen voor aangeboden dranken moeten 

die afnemen bij de uitbaters, als drankjes, hapjes gratis worden aangeboden, is de organisator vrij om die aan te kopen met 

uitzondering van gebruikers uit categorie A en O. 

- Termijn reservaties aanpassen: moet haalbaar zijn administratief,  

Om werkbaar te zijn, werden de opgenomen reserveringstermijnen vastgelegd. Het moet immers haalbaar blijven om bepaalde 

administratieve zaken rond te krijgen, maar we blijven hiermee flexibel omgaan indien mogelijk. 

 

- Onderscheid maken tussen reservatietermijn voor categorie B en C. 

De gemeente kiest er niet voor om een extra onderscheid in te voeren voor de reserveringstermijnen. Op dit ogenblik stellen zich 

hier immers geen problemen mee. Als zou blijken dat cohesiestimulerende activiteiten zouden weggedrukt worden, kan dit bij 

een evaluatie van het reglement worden meegenomen. 

- Gebruiksreglement Laekelinde 

In het reglement is nu opgenomen dat een leurkaart nodig is, als dit wettelijk verplicht is. De gemeente zal dus niet strenger zijn 

dan de wetgever: als er geen leurkaart wettelijk verplicht is, zal de gemeente er geen vragen. 

Cultuurraad 

- invulformulier geïntegreerd op de website: ok 

- toelagereglement: suggestie: ook buurtinitiatieven/ niet erkende verenigingen: keuze van omschrijving aanvragers is ingegeven 

door de nood om te kunnen nagaan of de winst van de activiteit inderdaad integraal naar het goede doel gaat. Bij een niet-

erkende feitelijke vereniging is dit veel moeilijker te controleren dan bij een vzw of erkende vereniging. Vandaar de keuze om 

buurtinitiatieven niet op te nemen. Andere dan deze laatste categorieën kunnen altijd samenwerken met een een vzw met 

band met de gemeente of erkende vereniging om een aanvraag voor de toelage te doen. 

- goedkeuring goed doel door delegatie van GR aan college: vervangen door advies dienst Welzijn. 

- gemeentediensten, OCMW en politie gratis ontlenen goederen: ok voor eerste twee, niet voor politie: hanteren zelfde werkwijze 

als in partnergemeentes zones (zie ook samenwerkingsreglement). 

- blijven gebruik maken van lijst organisaties voor gratis ontlenen goederen/ gebruik lokalen 

- referentieprijs: niet langer toegepast: formulering zorgde voor verwarring. Tarief nu overzichtelijk opgenomen in tabel. 

- info i.v.m. wie gebruik maakte van het toelagereglement: 1x per jaar zal de lijst van subsidies i.h.h.v. het toelagereglement ter 

kennisgeving worden voorgelegd aan de gemeenteraad en bezorgd aan de erkende adviesraden. 

 



Sportraad 

Voorzien artikel verzekeringen: ok = opgenomen. 

 

4.Vragen 

 

-  Kathleen: Waarom werden naburige gemeenten in categorie A gezet en over welke gemeenten gaat het? Collega’s uit regio-raden – 16 

gemeenten + intergemeentelijke samenwerkingsverbanden → in het kader van goed nabuurschap – wij gaan bij hen soms ook eens materiaal 

ontlenen voor grote evenementen (vb. Gordel). 

- Kathleen: opmerking gratis gebruik zolder Laekelinde voor bestuursverenigingen: categorie A = uitgebreider dan erkende verenigingen → Jan 

Desmeth: dat is waar. Het is de bedoeling dat erkende cultuurverenigingen gratis in de Merselborre en Zonnig Leven een lokaal kunnen 

gebruiken voor hun bestuursvergaderingen en jeugdverenigingen dus de zolder van Laekelinde. De sportverenigingen gebruiken hiervoor hun 

clublokaal; daarom is er daarover geen vermelding in reglement sport. Gebruiksreglement Laekelinde -  art. 3.2 § 1  wordt aangepast : 

categorie A wordt vervangen door “erkende verenigingen”;  idem voor cultuur: 3.2 §1 en aanpassing tarieflijst ( voor andere dan erkende 

verenigingen tarief 2de tabel :2. 

 

5.Varia  

/ 

 

 

 

 

 

Marina Bosmans          Raymond Stiens 

 


