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AGENDAPUNT VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME
IN ZITTING VAN 24/02/2016
RETRIBUTIEREGLEMENT VERVOERSHULP JEUGDWERK

Toelichting
Zoals voorzien in artikel 5 van het reglement vervoershulp jeugdwerk dat aan de gemeenteraad van
24 februari 2016 wordt voorgelegd, wordt er een meerkost gevraagd ten gevolge van de langere losen laadtijden. Om deze kost te kunnen doorrekenen aan de verenigingen wordt aan de gemeenteraad
gevraagd een retributiereglement vast te stellen.
Dit retributiereglement wordt ingevoerd om vertragingen (getreuzel, niet-naleving afspraken, ...) bij het
laden en lossen van vervoer voor jeugdverenigingen te voorkomen.
Onvoorziene vertragingen (files, weersomstandigheden, ...) worden niet doorgerekend.
Besluit
De gemeenteraad
In openbare zitting vergaderd,
Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;
Gelet op de ondersteuning die het gemeentebestuur biedt aan erkende jeugdwerkinitiatieven aangesloten
bij de gemeentelijke jeugdraad door de gratis vervoershulp voor het transport van goederen;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing dd. 24 februari 2016 houdende het reglement vervoershulp
jeugdwerk;
Overwegende dat de laad-en lostijden op voorhand worden vastgelegd in uitvoering van dit reglement;
Overwegende dat het wenselijk is om bij niet-naleving van de gevraagde laad- en lostijden de
extra kosten door te rekenen aan het jeugdwerkinitiatief;
Neemt akte van de toelichting ter zitting van schepen van jeugd M.De Keyser; van de tussenkomst van
raadslid A.Geerinck, N-VA; van het antwoord van burgemeester H.Vijt; van de tussenkomst van raadslid
A.Onghena, Groen; van het antwoord van raadsvoorzitter E.De Prijcker; van de tussenkomst van raadslid
J.Van Goethem, sp.a; van de antwoorden van raadsvoorzitter E.De Prijcker en schepen van jeugd M.De
Keyser;
BESLUIT met
16 stemmen “ja” nl. de raadsleden H. Vijt, K.Mettepenningen, L. De Mey, M. De Keyser, A.Verschelden,
E. De Prijcker, R.Huylebroeck, N. De Clercq, C. Vanhoyweghen (CD&V Hamme Moerzeke),
F.Van Gaeveren, T.Waterschoot, P.Verschelden,, H.Peelman , F.Leleux (Open VLD), J. Van den Broeck,
L. Van der Vorst (Vlaams Belang);
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8 “onthoudingen” nl. de raadsleden A.Onghena (Groen) A. Raemdonck, J. Van Goethem, F. Gökce
(sp.a), A.Geerinck, L. Peeters, J. Laceur, Fr. Van den Broeck (N-VA),
Raadslid A.Geerinck, N-VA, motiveert de onthouding van haar fractie als volgt: Er zit teveel vaagheid in
het reglement, meer bepaald aangaande de bepaling van de prijzen.
Raadslid J.Van Goethem, sp.a, motiveert de onthouding van zijn fractie als volgt: de voorliggende bepaling
van de retributie lijkt niet opportuun binnen dit reglement, waarvan de toepassing nog moet worden
geëvalueerd.
Artikel 1: Er wordt een retributie geheven voor de vervoershulp voor het transport van goederen door het
gemeentebestuur voor erkende jeugdwerkinitiatieven aangesloten bij de gemeentelijke jeugdraad.
Artikel 2: De retributie bedraagt:
Binnen de gevraagde laad- en lostijd: gratis
Buiten de gevraagde laad- en lostijd: 50,00 € per bijkomend uur.
Artikel 3: De retributie is verschuldigd door de aanvrager.
Artikel 4: Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de hogere overheid.

