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AGENDAPUNT VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN
ZITTING VAN 22/06/2016
REGLEMENT HERSTELLINGEN GEMEENTELIJKE JEUGDWERKINFRASTRUCTUUR DOOR PARTICULIERE
JEUGDWERKINITIATIEVEN

Toelichting
Vernieuwing van het reglement zoals voorzien in het meerjarenplan als ACT-248 – voorzien in
aanvullende steunmaatregelen voor jeugdverenigingen of individuele leden.
Dit reglement regelt de mogelijkheid voor jeugdverenigingen in gemeentelijke gebouwen om zelf kleine
werken uit te voeren met materialen gratis aangeleverd door de gemeente.
Besluit
De gemeenteraad,
In openbare zitting vergaderd,
Overwegende dat het gemeentebestuur van Hamme het plaatselijk jeugdwerk financieel en logistiek wil
ondersteunen en daartoe een reglementering heeft uitgewerkt;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 23 februari 2011 betreffende het reglement herstellingen
gemeentelijke jeugdwerkinfrastructuur door particuliere jeugdwerkinitiatieven;
Gelet op het advies van de gemeentelijke jeugdraad geformuleerd in de algemene vergadering van 11
april 2016;
Gelet op het decreet van 6 juli 2012 houdende de ondersteuning en stimulering van het lokaal
jeugdbeleid en de bepaling van het provinciaal jeugdbeleid;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 21 december 2012 ter uitvoering van het decreet van 6
juli 2012;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 9 november 2012 houdende bepaling van de Vlaamse
beleidsprioriteiten voor het gemeentelijk jeugdbeleid;
Gelet op het meerjarenplan van de gemeente Hamme voor de periode 2014-2019;
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005;
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet;
Neemt akte van de tussenkomst van raadslid A.Onghena, Groen; van het antwoord van schepen van
jeugd M.De Keyser;
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BESLUIT met algemene instemming:
Artikel 1: Particuliere, door het gemeentebestuur erkende jeugdwerkinitiatieven die gehuisvest zijn in
gemeentelijke infrastructuur, kunnen bij het gemeentebestuur een aanvraag indienen voor het gratis
leveren van materialen om zelf werken uit te voeren aan de hen toegewezen lokalen en terreinen in het
kader van hun jeugdwerking. Aanvragen gebeuren op het daartoe bestemde aanvraagformulier en
kunnen tot uiterlijk 1 oktober ingediend worden bij de gemeentelijke jeugddienst.
Artikel 2: De werken bedoeld in artikel 1 hebben tot doel om de gemeentelijke infrastructuur te
herstellen of te verbeteren. Het geniet de voorkeur dat het initiatief zelf kleine werken uitvoert om de
infrastructuur in stand te houden. We denken hierbij aan schilderwerken, kleine herstellingen aan
deuren, ramen, leidingen, … die door de vrijwilligers of beroepskrachten zelf kunnen uitgevoerd worden.
Werken die de deskundigheid van een vakman vereisen komen niet in aanmerking tenzij de kosten van
deze vakman gedragen worden door de aanvrager.
Artikel 3: Alle werken en veranderingen aan gemeentelijke infrastructuur, op kosten van de vereniging of
waarvan de materialen betaald worden door het gemeentebestuur, dienen vooraf voorgelegd te worden
aan het college van burgemeester en schepenen.
Artikel 4: Een personeelslid van de technische dienst onderzoekt de aanvraag, maakt een bestek op van
de benodigde materialen en brengt een advies uit over de noodzakelijkheid van de werken. Het college
beslist op advies van de dienst openbare werken of de materialen geheel of gedeeltelijk kunnen
aangekocht worden.
Artikel 5: Het gemeentebestuur staat in voor de aankoop van de materialen. Na opmaak van een
bestelbon of gunningsbrief kunnen de materialen afgehaald worden door de aanvrager of worden zij
geleverd door de technische dienst.
Artikel 6: Na uitvoering van de werken controleert een personeelslid van de technische dienst de
besteding van de geleverde materialen. Wanneer blijkt dat de materialen niet of slechts gedeeltelijk voor
de gemeentelijke jeugdwerkinfrastructuur werden aangewend, dan kan de kostprijs van de materialen
geheel of gedeeltelijk teruggevorderd worden. Bij ondeskundig gebruik van de materialen voor de
bedoelde herstelling of sanering, kunnen volgende aanvragen geweigerd worden.
Artikel 7: Het gemeentebestuur kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele ongevallen
tengevolge het onverantwoord omspringen met de geleverde materialen.
Artikel 8: De kredieten voor de aankoop van de materialen worden jaarlijks voorzien in het budget. Bij
uitputting van het krediet, wordt mogelijk bij collegebeslissing en na goedkeuring van de gemeenteraad
krediet voorzien bij budgetwijziging of worden de kredieten aangewend in het daaropvolgende
budgetjaar.
Artikel 9: Het college van burgemeester en schepenen is bevoegd in gevallen van betwisting.
Artikel 10: Dit reglement gaat in voege vanaf 1 juli 2016.

