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AGENDAPUNT VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN
ZITTING VAN 24/02/2016
REGLEMENT VERVOERSHULP JEUGDWERK
Toelichting
Het doel van dit reglement is tweeledig:
 Het aanbieden van vrachtvervoer voor uitzonderlijk vervoer (bijvoorbeeld een verhuis).
 Het aanbieden van vrachtvervoer voor de verplaatsing van en naar de kampplaats.
Het reglement ter ondersteuning van vervoershulp voor jeugdwerk zoals vastgesteld door de
gemeenteraad van 30 november 2011 diende geactualiseerd te worden.
Het nieuw ontwerpreglement is uitvoerig besproken geweest op de gemeentelijke jeugdraad (punt 7) dd.
18/09/2015.
Besluit
De gemeenteraad,
In openbare zitting vergaderd,
Gelet op het reglement vervoershulp jeugdwerk zoals vastgesteld door de gemeenteraad van 30
november 2011;
Overwegende dat het gemeentebestuur van Hamme het lokale jeugdwerk wil blijven ondersteunen in het
transport van materiaal;
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 verslag van de bespreking op de jeugdraad van 18 september 2015;
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 vragen van raadslid L.Peeters, N-VA; van raadslid J.Van Goethem, sp.a; van de
antwoorden van schepen van jeugd M.De Keyser;
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BESLIST met algemene instemming:
Artikel 1: Door het gemeentebestuur erkende jeugdwerkinitiatieven aangesloten bij de gemeentelijke
jeugdraad kunnen gratis beroep doen op vervoershulp voor het transport van goederen, hetzij door de
inzet van gemeentelijke voertuigen, hetzij door een firma die het gemeentebestuur inschakelt. De
vervoershulp is slechts mogelijk binnen het kader van de werking van het initiatief. Aanwending voor
privaat gebruik van de aanvrager is uitgesloten.
Artikel 2: Het initiatief mag jaarlijks beroep doen op onderstaande vervoershulp:
Kampvervoer: 1 aanvraag/initiatief = 2 heen- en terugritten.
Gemeentelijk vrachtvervoer: max. 3 aanvragen/initiatief = 3 heen- en terugritten.
De vervoershulp blijft beperkt tot het Belgisch grondgebied.
Artikel 3: De vervoershulp door de gemeentelijke diensten of door een externe firma gebeurt in principe
enkel tijdens de normale werkuren. Uitzonderingen worden gemaakt voor het kampvervoer dat indien
niet anders mogelijk ook tijdens het weekend of op feestdagen kan gebeuren. De gebruiker tracht
evenwel, ondermeer bij de boeking van de kampplaats, maximaal inspanningen te leveren om het vertrek
en aankomst niet op zater-, zon- of feestdagen te leggen.
Artikel 4: Het initiatief bezorgt de aanvraagformulieren tijdig aan de gemeentelijke jeugddienst:
Kampvervoer: via het daartoe bestemde formulier, voor 1 maart.
Gemeentelijk vrachtvervoer: via het daartoe bestemde formulier, gericht aan het college van
burgemeester en schepenen, minimum 20 dagen voor het transport.
Artikel 5: Voor het kampvervoer gelden volgen aanvullende bepalingen:
Heen: laden voor vertrek naar de kampplaats, het uur van vertrek wordt afgesproken tijdens een
overlegmoment vastgelegd door de jeugddienst.
Heen: lossen op de kampplaats: Het initiatief maakt de nodige afspraken met de kampplaats zodat
onmiddellijk kan begonnen worden met het lossen.
Terug: laden op de kampplaats: Er is geen mogelijkheid om de vrachtwagen daags voor het vertrek te
laten plaatsen.
Terug: lossen meteen na aankomst op de thuislocatie van het initiatief.
Het initiatief zorgt organisatorisch voor een vlot verloop van het lossen en laden, zowel bij de heen- als
terugritten. Een meerkost ten gevolge van langere los- of laadtijden kan volgens de in het
retributiereglement opgenomen uurtarieven worden doorgerekend aan de vereniging.
Artikel 6: Het gemeentelijk vrachtvervoer kan enkel doorgaan na toelating door het college van
burgemeester en schepenen. Het initiatief zorgt organisatorisch voor een vlot verloop van het lossen en
laden, zowel bij de heen- als terugritten. Hiervoor dienen minstens 2 personen aanwezig te zijn.
Artikel 7: Alle onvoorziene gevallen worden beslecht door het college van burgemeester en schepenen.
Artikel 8: Door gebruik te maken van de vervoershulp verklaart de aanvrager zich akkoord met alle
hierboven vermelde voorwaarden.
Artikel 9: Dit reglement gaat in voege vanaf 25 februari 2016. De voorgaande reglementen betreffende
vervoershulp worden opgeheven.
Artikel 10: Dit reglement wordt toegepast voor zover er een goedgekeurd meerjarenplan is en er
middelen zijn binnen het beschikbare exploitatiebudget.

