UITTREKSEL NOTULEN GEMEENTERAAD
Provincie Vlaams-Brabant

Stad Scherpenheuvel-Zichem

Zitting van 30 december 2013
Goedkeuring van het reglement bivakvervoer.

Aanwezig:

Afwezig:
Verontschuldigd:

Geert Janssens: Voorzitter van de gemeenteraad;
Manu Claes: Burgemeester;
Lieve Renders, Nico Bergmans, Inne Pauwels, Kris Peetermans,
Marleen Van Meeuwen, Tony Vancauwenbergh, Marie Jeanne Hendrickx:
Schepenen;
Rob Jacquemyn, Marc Decat, Willy Cortens, Arlette Sannen, Sofie Coomans,
Joris De Vriendt, Ronald Schuyten, Hans Verboven, Koen Vranken, Jan Boeckx,
Paul Boschmans, Marc Van Torre, René Jacobs, Ben Mattheus, Kenny Peeters:
Raadsleden;
Liesbeth Verdeyen: Gemeentesecretaris
Sara De Kock, Allessia Claes, Martine Vancauwenbergh: Raadsleden

DE GEMEENTERAAD,
Gelet op het Gemeentedecreet van 15.07.2005, in bijzonder artikel 42;
Gelet op de wet van 14.11.1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van
sommige toelagen;
Gelet op het decreet van 06.07.2012 houdende de ondersteuning en stimulering van het lokaal
jeugdbeleid en de bepaling van het provinciaal jeugdbeleid;
Gelet op het uitvoeringsbesluit van 21.12.2012 houdende de ondersteuning en stimulering van het
lokaal jeugdbeleid en de bepaling van het provinciaal jeugdbeleid;
Gelet op het uitvoeringsbesluit van 09.11.2012 houdende de bepaling van de Vlaamse
beleidsprioriteiten voor het gemeentelijk jeugdbeleid;
Gelet op het advies van de jeugdraad van 01.12.2013 waarin de reglementen besproken werden;
Gelet op de bespreking;
Ja:
Geert Janssens, Manu Claes, Lieve Renders, Nico Bergmans, Inne Pauwels,
Kris Peetermans, Marleen Van Meeuwen, Tony Vancauwenbergh,
Marie Jeanne Hendrickx, Rob Jacquemyn, Marc Decat, Willy Cortens,
Arlette Sannen, Sofie Coomans, Joris De Vriendt, Ronald Schuyten,
Hans Verboven, Koen Vranken, Jan Boeckx, Paul Boschmans, Marc Van Torre,
René Jacobs, Ben Mattheus, Kenny Peeters
Neen:
Onthouding:
Besluit:
Art. 1.
Het reglement met betrekking tot het bivakvervoer ten behoeve van de jeugdwerkinitiatieven
wordt goedgekeurd als volgt.
Bivakvervoer
Art. 1: Definitie en voorwaarden
Een door het college van burgemeester en schepenen erkend jeugdwerkinitiatief kan
aanspraak maken op het stadsbestuur voor het vervoer van materialen van en naar de
bivakplaatsen. Het stadsbestuur doet hiervoor een beroep op een transportbedrijf, maar
wanneer noodzakelijk kan ook de technische dienst ingeschakeld worden voor het vervoer
van een aantal materialen. Het bivakvervoer gebeurt op kosten van het stadsbestuur via een
subsidie aan de jeugdraad.
Kampvervoer kan eenmaal per jaar aangevraagd worden voor het bivak dat plaatsvindt in de
zomervakantie en is in principe beperkt tot het Belgische grondgebied. Mits een speciale

toelating van het college van burgemeester en schepenen kan ook vervoer worden
toegestaan buiten het Belgische grondgebied. De extra administratie die dit met zich
meebrengt moet door het jeugdwerkinitiatief zelf geregeld worden. Indien dit noodzakelijk is
wordt bij de aanvraag een toelatingsbewijs van de douanediensten gevoegd. In elk geval zal
de aanvraag zich beperken tot de buurlanden van België.
Art. 2: Aanvraag
De aanvrager gebruikt het standaard aanvraagformulier voor het indienen van de aanvraag
tot bivakvervoer en voegt indien nodig alle extra informatie toe die een belangrijke rol kan
spelen bij de organisatie van het vervoer.
Art. 3: Beperkingen
Om te vermijden dat de kosten voor het vervoer van het materiaal naar de bivakplaatsen te
hoog oploopt moeten de jeugdwerkinitiatieven rekening houden met volgende beperkende
maatregelen:
•
elk jeugdwerkinitiatief kan beroep doen op 1 vrachtwagen.
Jeugdwerkinitiatieven met meer dan 60 kinderen hebben recht op 2 vrachtwagens, uiteraard
enkel wanneer ze deze behoeven.
•
wachttijden worden betoelaagd voor een maximum van 1u 30min. per laadtijd en per
lostijd per vrachtwagen. De effectieve wachttijd kan enkel bewezen worden aan de hand van
een correct ingevulde vrachtbrief die door beide partijen (jeugdwerkinitiatief en transporteur)
ondertekend werd. De jeugdwerkinitiatieven moeten hier zelf op toezien en vragen een
dubbel aan de transporteur.
Overschrijding wordt aan het desbetreffende jeugdwerkinitiatief gefactureerd aan de hand
van het uurtarief dat wordt aangerekend door de aannemer die het vervoer verzorgt.
•
bij het bivakmateriaal mogen zich geen gevaarlijke of ontplofbare producten bevinden.
Art. 4: Termijnen
Een aanvraag tot bivakvervoer gebeurt jaarlijks ten laatste op 1 mei van het kalenderjaar
waarin het bivak plaatsvindt.
Het stadsbestuur brengt het jeugdwerkinitiatief op de hoogte van zijn beslissing vóór 30 juni
van het kalenderjaar waarin het bivak plaatsvindt.
Art. 2.

Dit reglement treedt in werking op 01.01.2014.

Namens de gemeenteraad,
in opdracht:
de Gemeentesecretaris,
get. Liesbeth Verdeyen.

de Voorzitter van de gemeenteraad,
get. Geert Janssens.

Voor eensluidend uittreksel,
in opdracht:
de Gemeentesecretaris,

de Burgemeester,

Liesbeth Verdeyen.

Manu Claes.

