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Zitting van 23.06.16

#Onderwerp : Gemeentelijke reglement betreffende de lening van materiaal.#

Openbare zitting

Gemeentelijke eigendommen

Gelet op de nieuwe Gemeentewet;
 
Gelet op het Algemeen Politiereglement;
 
Gelet op de groeiende vraag om evenementen op het grondgebied van Sint-Gillis te organiseren;
 
Gelet op de daarmee gepaard gaande toename van de vraag naar het uitlenen van materiaal bij de gemeente
Sint-Gillis;
 
Overwegende dat die aanvragen via een reglement moeten worden gestuurd; dat dientengevolge het
aangewezen is om een "Gemeentelijk reglement houdende het uitlenen van materiaal" goed te keuren;
 
Gelet op de ordonnantie van 14 mei 1998 houdende regeling van het administratief toezicht op de
gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de latere wijzigingen;
 
Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 16 juli 1998 betreffende de overlegging
van de akten van de gemeenteoverheden aan de Regering met het oog op de uitoefening van het
administratieve toezicht en de latere wijzigingen;
 
Gelet op de omzendbrief van 24 augustus 1998 betreffende de ordonnantie van 14 mei 1998;
 
BESLIST:
 
 1. Onderstaande bepalingen van het "Gemeentelijk reglement houdende het uitlenen van materiaal" goed te
keuren:
 
Artikel 1 : Voorwerp van het reglement
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Onderhavig reglement is van toepassing op het uitlenen van logistiek en technisch materiaal na goedkeuring
door de Gemeente Sint-Gillis.
 
Het uitlenen gebeurt volgens de prioriteit van de aanvragen en volgens de beschikbaarheid van het
materiaal. De  orde van voorrang wordt als volgt bepaald:
 
1. gemeentelijke evenementen;
 
2. evenementen ingericht door het verenigingsleven van Sint-Gillis en de niet-gemeentescholen van Sint-
Gillis;
 
3. evenementen ingericht door het verenigingsleven dat niet afkomstig is uit Sint-Gillis;
 
 4. de overige evenementen.
 
 Artikel 2 : Aanvraag voor het uitlenen van materiaal
 
1.  Het College van Burgemeester en Schepenen is als enige gemachtigd toelating te geven voor het uitlenen
van gemeentemateriaal.
 
De ingevulde aanvraag voor het uitlenen van materiaal moet door de hoofdorganisator van het evenement
aan de hand van het ad hoc formulier (beschikbaar bij de gemeente en op de website) minimaal 20
werkdagen voor de gewenste datum voor de terbeschikkingstelling van het materiaal worden ingediend bij
de bevoegde dienst van het Gemeentebestuur.
 
2. Het College behoudt zich het recht voor om het materiaal niet uit te lenen mocht blijken dat de
weersomstandigheden of het vermoedelijke gebruik ervan een gevaar zouden kunnen inhouden voor
personen en/of goederen.
 
Het College behoudt zich tevens het recht voor om het uitlenen van materiaal te weigeren aan wie zich niet
houdt aan het bepaalde in onderhavig reglement of zich er in het verleden niet aan heeft gehouden.
 
Het College behoudt zich het recht voor om het uitlenen van materiaal te weigeren of er vroegtijdig een
einde aan te stellen om redenen van openbare orde of met het oog op het vrijwaren van de continuïteit van
de openbare dienstverlening. In onderhavig geval kan de ontlener geen enkele schadevergoeding eisen.
 
Artikel  3 : Verantwoordelijkheden van de ontlener
 
1. Iedere ontlening van materiaal maakt het voorwerp uit van een bruikleenovereenkomst tussen de
Gemeente en de ontlener.
2. Iedere toegestane ontlening maakt verplicht het voorwerp uit van het stellen van een waarborg volgens de
onder artikel 5 van onderhavig reglement bepaalde modaliteiten.
3. Volgens het geval wordt de ontlener gevraagd een verzekering af te sluiten ter dekking van het
uitgeleende materiaal. Een kopie van de verzekeringsovereenkomst, evenals het bewijs van betaling van de
premie worden 5 werkdagen voor het uitlenen van het materiaal voorgelegd.
 4. Het materiaal wordt uitsluitend gebruikt voor het beoogde doel. Het mag noch in zijn geheel, noch
gedeeltelijk worden overgedragen. Het gemeentebestuur behoudt zich het recht voor ter plekke te
controleren of deze uitleenvoorwaarde wel degelijk wordt nageleefd.
5. De ontlener moet het materiaal gebruiken als een goed huisvader en conform zijn bestemming. Het is hem
verboden het toe te vertrouwen voor bewaring of gebruik aan derden, met uitzondering van zijn rechtmatige
door de toepasselijke verzekeringspolis gedekte medewerkers.
6. Gedurende de gehele duur van de ontlening is enkel de ontlener verantwoordelijk voor de opslag van het
materiaal.
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 Artikel 4 : Tarieven
 
1. Het ontlenen van materiaal wordt toegestaan tegen vergoeding conform de geldende tarieven zoals
bepaald in bij onderhavig reglement bijgevoegde bijlage. De tarieven worden als volgt berekend:
 
Tarief 1: Verenigingen en/of niet-gemeentescholen van Sint-Gillis, gewestelijke, communautaire en federale
overheidsdiensten: 50% korting;
 
Tarief 2: Verenigingen die niet afkomstig zijn uit Sint-Gillis wier evenement wordt georganiseerd op het
grondgebied van de gemeente Sint-Gillis: 20% korting
 
Tarief 3: natuurlijke en rechtspersonen die niet staan vermeld in de onder tarief 1 en 2 vermelde
categorieën: geen korting;
 
Artikel 5: Waarborg
 
De ontlener dient een waarborg te stellen zoals voorzien in de bijlage van onderhavig reglement.  Deze
schikking geldt tevens wanneer het materiaal kosteloos ter beschikking wordt gesteld.
 
Deze waarborg wordt teruggestort na het inleveren van het ontleende materiaal in de mate dat het schoon
en correct verpakt door de ontlener werd ingeleverd op dezelfde plaats en volgens dezelfde voorwaarden als
bij het afhalen van het materiaal en dit alles onder toezicht van het gemeentepersoneel.
 
Kosten als gevolg van beschadigingen, defect, verdwijning of reiniging van een deel of het volledige
materiaal worden in mindering gebracht van de waarborg. Uitgaande van de werkelijke kosten voor het
herstellen of vervangen van het betrokken materiaal wordt door de gemeente een bestek opgesteld.
 
Wanneer de waarborg niet volstaat, moet de ontlener het saldo bijpassen binnen een termijn van 15
werkdagen volgend op de dag van de betekening van de kostennota in contanten bij de gemeentekas of via
overschrijving op de rekening van de gemeente. 
 
Artikel 6 : Afhalen van het materiaal
 
1. De ontlener staat in voor het transport, de montage en demontage van het materiaal. Daartoe maakt hij
gebruik van geschikte transportmiddelen.
 
Bij het afhalen en inleveren van het materiaal moet de ontlener erop toezien dat er voldoende medewerkers
aanwezig zijn om bij het laden en lossen te helpen.
Het materiaal kan na afspraak worden afgehaald in de opslagplaatsen waarvan de gegevens aan de
ontlener worden bezorgd. De afspraak moet gebeuren tijdens de kantooruren:
 
-  van maandag tot donderdag van 08.30 tot 12.00 uur en van 13.30 tot 14.30 uur.
-   op vrijdag van 08.00 tot 11.30 uur;
-  tijdens de zomerdienst: van maandag tot vrijdag van 08.00 tot 11.30 uur.
 
2. In de Hypothese waar het transport, de montage en de demontage van het geleende materiaal vereist is,
zal het reglement betreffende de prestaties voor derden van toepassing zijn.
 
3. Het transport van het podium op oplegger gebeurt uitsluitend door het gemeentepersoneel. Die
transportkosten zijn ten laste van de ontlener conform het bepaalde in het reglement voor prestaties aan
derden.  
 
Artikel 7 : Staat
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Bij de terbeschikkingstelling en bij de inlevering van het materiaal wordt een staat opgemaakt in
aanwezigheid van de ontlener en van een medewerker van de gemeente. Bij ontstentenis van een staat bij de
terbeschikkingstelling wordt ervan uitgegaan dat het materiaal, zich in perfecte staat bevindt.
 
Indien de ontlener niet opdaagt of niet verschijnt voor het opstellen van de staat bij inlevering, wordt de
door de gemeente opgestelde staat beschouwd als door de ontlener zijnde aanvaard.
 
Artikel 8 : Betaling
 
De gebruiker moet de retributie, de eventuele kosten en de waarborg contant bij de gemeentekas of via
overschrijving op de rekening van de gemeente betalen ten laatste 5 werkdagen voor het ontlenen van het
materiaal.
Het reserveren van materiaal is slechts definitief na akkoord van het College van Burgemeester en Schepen,
het stellen van de waarborg en het betalen van alle verschuldigde bedragen binnen de gestelde termijnen.
 
Bij niet-betaling van de verschuldigde bedragen binnen de gestelde termijnen wordt de reservering
geannuleerd.
 
 Artikel 9 : Diversen
 
1. Het College van Burgemeester en Schepenen mag, op gemotiveerde beslissing, een totale of gedeeltelijke
vrijstelling toestaan van de retributie voor elk evenement waarbij door deze geacteerd bijdraagt aan de
sociale cohesie en/of tot het beeld van de wijk of van de gemeente (bv. : wijkfeesten, culturele animaties die
genieten van de steun van de gemeente of in partnership met deze,…).
 
2. Elk punt dat niet voorzien is door dit reglement zal het voorwerp uithalen van een specifieke beslissing
van het College van Burgemeester en Schepenen.
 
Artikel 10 : Inwerkingtreding
 
1. Onderhavig reglement herroept alle eerder opgestelde reglementen, contracten en tarieven met betrekking
tot het ontlenen van materiaal.
 
2. Onderhavig reglement wordt overgemaakt aan de bevoegde toezichthoudende overheid.
 
3. Het wordt bindend de vijfde dag volgend op de bekendmaking door aanplakking.
 
 ***
 2. Het College van Burgemeester en Schepenen te belasten met de uitvoering van onderhavige
beraadslaging;
 
3. Onderhavige beraadslaging over te maken aan de toezichthoudende overheid.

28 stemmers : 28 positieve stemmen.

1 bijlage
Règlement_Prêt_Annexe_Tarifs V04052016.docx

Gemeentesecretaris,

Laurent PAMPFER  

Burgemeester,

Charles PICQUÉ
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