PROVINCIE VLAAMS-BRABANT
Arrondissement LEUVEN

UITTREKSEL UIT HET REGISTER DER BERAADSLAGINGEN
VAN DE GEMEENTERAAD

Zitting van 30 april 2013
Aanwezig: Gino Debroux - burgemeester
Iris Vander Schelde, Bart J. De Vos, Marc Lecocq, Johan Cans, Greta Vanermen - schepenen
Serge Schreurs - voorzitter
René Leroy, Didier Reynaerts, Kris Colsoul, Rik Gysemberg, Yves Simons, Wilfried Roosen, Josseline
Pansaerts, Eddy Vandenbosch, Marc Richelle, Frank Stevens, Mark Keppens, Gary Peeters, Lore Fourie,
Saartje Ieven, Leon Ignoul, Ingrid Vanrutten, Joeri Roosen, Yves Tilkens - raadsleden
Jean Vanrijkel - voorzitter OCMW
Renaat Kamers - secretaris

Afwezig:
PUNT 19 - FINANCIËN - TARIEFREGLEMENT VOOR DE WAARBORGEN BIJ HET
UITLENEN VAN MATERIALEN EN BIJ HET GEBRUIK VAN GEBOUWEN AANPASSING
DE RAAD,
Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;
Gelet op de bepalingen van het algemeen politiereglement–politiecodex;
Gelet op het waarborgreglement voor het uitlenen van materialen en voor het gebruik van
gebouwen of gedeelten van gebouwen van het domein Hannuitsesteenweg, zoals
vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 31 januari 2012;
Overwegende dat er soms uitgeleende materialen niet worden teruggebracht, dat de
huidige waarborg de kostprijs van nieuw aan te kopen materiaal niet dekt; dat de jaarlijkse
kosten voor de vervanging van materialen die niet worden teruggebracht niet te
onderschatten zijn;
Overwegende dat er bijgevolg aanleiding bestaat om de tarieven van de waarborgen te
verhogen;
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen van 28 maart 2013
om het tariefreglement ‘waarborg voor het uitlenen van materialen en voor het gebruik van
gebouwen of gedeelten van gebouwen van het domein Hannuitsesteenweg Landen, met
ingang van 01 mei 2013 aan te passen;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Gehoord raadslid Yves Simons die zich afvraagt of de waarborg wordt ingehouden
wanneer de brandblusser wordt leeggespoten bij brand (cfr. gebruik van de
schminkkoffer);
Gehoord schepen Johan Cans, schepen van Openbare Werken, die antwoordt dat hij dit
zal laten navragen bij verhuurbedrijven van materialen;
Aangenomen met 13 stemmen voor en 12 stemmen tegen;
Hebben voor gestemd: Gino Debroux, Iris Vander Schelde, Bart Jan De Vos, Marc
Lecocq, Johan Cans, Greta Vanermen, Didier Reynaerts, Frank Stevens, Ingrid
Vanrutten, Yves Tilkens, Eddy Vandenbosch, Leon Ignoul en Serge Schreurs;
Hebben tegen gestemd: René Leroy, Kris Colsoul, Yves Simons, Josseline Pansaerts,
Gary Peeters, Wilfried Roosen, Lore Fourie, Joerie Roosen, Marc Richelle, Rik
Gysemberg, Saartje Ieven en Mark Keppens;
BESLUIT:
Artikel 1. Het huidig waarborgreglement van 31 januari 2012 op te heffen vanaf 01 mei
2013 en het hierna vermelde aangepaste reglement goed te keuren en in voege te laten
treden op alle nieuwe aanvragen vanaf 01 mei 2013:
WAARBORGREGLEMENT BIJ HET UITLENEN VAN MATERIALEN
EN BIJ HET GEBRUIK VAN GEBOUWEN

ARTIKEL 1. – OMSCHRIJVING
Voor nieuwe aanvragen vanaf 01 mei 2013 wordt een retributie geheven op het uitvoeren van
werken voor derden.

ARTIKEL 2. A) – TARIEF VOOR UITLENEN VAN MATERIALEN AAN VERENIGINGEN
§ 1. Voor de uitlening van materiaal aan verenigingen wordt de retributie als volgt
vastgesteld:
a) materialen met motor worden niet uitgeleend.
b) materialen zonder motor:
NR.
SOORT MATERIALEN
WAARBORG

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15

nadarafsluiting
10,00
signalisatielamp
25,00
vlag
25,00
vlaggenmast in aluminium (6 m lang)
25,00
paal met kleine vlagversiering
5,00
verkeersbord
20,00
verkeersbord op statief
20,00
podium (24 m²)
100,00
podium (48 m²)
200,00
dekzeil (24 m²)
100,00
dansvloer (60m²)
100,00
tentoonstellingspanelen (10 stuks)
100,00
tafel
60,00
stoel (klapstoel of andere)
05,00
elektrische verdeelkast
250,00
+ elektrische kabel
1,5 per lm
16
sinterklaas- en zwarte pietpak
100,00
17
brandblusapparaat
100,00
18
schminkkoffer
100,00
19
beamer
50,00
20
vuurkorf
25,00
21
vitrinekast – tafelmodel
50,00
22
trap podium
25,00
23
GFT-bak
25,00
24
houten chalet tot 3 chalets
500,00
o tot 6 chalets
1.000,00
o tot 9 chalets
1.500,00
o tot 13 chalets
2.000,00
25
elektrische verlengkabel
25,00
§ 2. In uitzonderlijke gevallen kan het college van burgemeester en schepenen een aparte
beslissing nemen. Het bedrag van de waarborg zal dan in dezelfde zitting worden
vastgesteld.
§ 3. Volgende forfaitaire maximumbedragen worden vastgesteld voor verenigingen die
meerdere materialen gelijktijdig lenen:
 750,00 EUR voor organisaties van gemotoriseerde evenementen
 300,00 EUR voor verenigingen voor andere grotere organisaties
Indien er voor deze organisaties chalets worden uitgeleend, worden deze forfaitaire
waarborgen verhoogd met de voornoemde waarborgen voor de chalets.
ARTIKEL 2. B) – TARIEF VOOR UITLENEN VAN MATERIALEN AAN PARTICULIEREN
§ 1. Voor de uitlening van materiaal aan particulieren wordt de retributie als volgt
vastgesteld:
NR.
SOORT MATERIALEN
WAARBORG
1
nadarafsluiting
10,00
2
verkeersbord E1 en/of E3
25,00
3
elektriciteitsmeter
25,00
§ 2. Uitlening van andere materialen aan particulieren wordt niet toegestaan. In
uitzonderlijke gevallen kan het college van burgemeester en schepenen hiervan
afwijken en hierover een apart besluit treffen. Het bedrag van de waarborg zal dan in
dezelfde zitting worden vastgesteld maar kan nooit lager zijn dan de tarieven,
vermeld in artikel 2.A).
ARTIKEL 2. C) – TARIEF VOOR UITLENEN VAN MATERIALEN AAN AANNEMERS
Het uitlenen van materiaal aan aannemers wordt in principe niet toegestaan. In
uitzonderlijke gevallen kan het college van burgemeester en schepenen hiervan afwijken
en hierover een apart besluit treffen. Het bedrag van de waarborg zal dan in dezelfde
zitting worden vastgesteld maar kan nooit lager zijn dan de tarieven, vermeld in artikel
2.A).
ARTIKEL 2. D) – TARIEF VOOR CIRCUSSEN
§ 1. Circussen betalen een waarborg van 500,00 EUR. Deze gelden dienen niet alleen als
waarborg voor eventueel uitgeleende materialen (nadars en verkeersborden) maar
vooral als garantie dat de terreinen volledig worden opgeruimd. De dienst Technische
Uitvoering & Logistieke Ondersteuning houdt hierop toezicht.

§ 2. Indien de stadsdiensten alsnog moeten opruimen, zullen de gemaakte kosten
verrekend worden met de waarborg. De kosten voor opruiming worden vastgesteld
conform de bepalingen van het van kracht zijnde retributiereglement voor uitvoering
van werken voor derden. Indien de waarborg de schade niet dekt zal een
schuldvordering verstuurd worden naar de betrokkene.
ARTIKEL 2. E) – GEMEENSCHAPPELIJKE BEPALING ARTIKEL 2 A) TOT 2 D)
Indien de lokale politie bijkomende materialen voorziet voor de organisatie, in het kader
van de openbare veiligheid (bijvoorbeeld nadars, signalisatie, …) zal de waarborg die de
organisator moet betalen, verdubbeld worden ongeacht de hoeveelheid materialen die
door de lokale politie wordt voorzien.
ARTIKEL 2. F) – TARIEF VOOR GEBRUIK GEBOUWEN DOOR VERENIGINGEN
Voor het gebruik door verenigingen van één of meerdere gebouwen van ‘het domein
Hannuitsesteenweg Landen’ worden volgende forfaitaire bedragen vastgesteld:
 300,00 EUR voor het gebruik van één gebouw;
 500,00 EUR voor het gebruik van meerdere gebouwen.
ARTIKEL 3. – SCHULDENAAR
De waarborg is verschuldigd door de natuurlijke of de rechtspersoon die de aanvraag heeft
ingediend.

ARTIKEL 4. – VRIJSTELLINGEN
Er wordt geen waarborg aangerekend voor:
De retributie voor het ontlenen van materialen of voor het transport ervan, is niet verschuldigd door:

(1) de eigen stadsdiensten
(2) de eigen stedelijke adviesraden
(3) de gemeentelijke extern verzelfstandigde agentschappen [EVA] (autonoom
gemeentebedrijf Landen en EVA in privaatrechtelijke vorm)
(4) de onderwijsinstellingen op het grondgebied van Landen
(5) Landense caritatieve verenigingen
(6) organisaties die evenementen organiseren in opdracht van de stad
ARTIKEL 5. – BETALINGSWIJZE
De waarborg moet vóór de levering of afhaling van de materialen contant betaald worden
bij de verantwoordelijke van de uitleendienst op het stadsmagazijn of minstens 10 (tien)
werkdagen vóór de datum van levering of afhaling van de materialen overgeschreven
worden op de rekening van de stad Landen. Bij niet tijdige betaling behoudt de stad het
recht de materialen niet te leveren.
ARTIKEL 6. – ALGEMENE BEPALINGEN
§ 1. De materialen worden enkel uitgeleend voor evenementen en organisaties op het
grondgebied van de stad Landen. Uitzonderlijk kunnen de materialen zonder vergoeding ter
beschikking gesteld worden van een andere gemeente op voorwaarde dat zij zelf het transport
van de materialen organiseren.
§ 2. De materialen die ter beschikking worden gesteld verkeren in goede staat.
Bij het terug afhalen of bij het terug brengen van de materialen door de organisator zal/zullen
de dienst(en) Technische Uitvoering & Logistieke Ondersteuning en/of de dienst Vrije Tijd de
goede staat van de uitgeleende goederen nagaan.
De waarborg wordt pas terugbetaald nadat vastgesteld wordt dat het uitgeleend materiaal
volledig en onbeschadigd is. In geval van schade wordt door de uitleendienst onmiddellijk bij
ontvangst de schade vastgesteld. Bij verlies of beschadiging van het materiaal zal dit hersteld
of vervangen worden door het stadsbestuur tegen de op dat moment geldende kostprijs, dit
ten laste van de ontlener. Indien de waarborg deze schade dekt wordt (een gedeelte van) de
waarborg ingehouden. Indien het bedrag van de schade hoger is dan het bedrag van de
waarborg dan wordt de waarborg ingehouden en bijkomend een factuur/schuldvordering
opgemaakt.

§ 3. De waarborg voor het brandblusapparaat wordt slechts terugbetaald aan de ontlener
op voorwaarde dat de veiligheidsafsluiting niet verbroken is.
§ 4. Waarborgen die één jaar na betaling ervan niet werden teruggevraagd, hoewel de
materialen zonder schade terug binnengebracht werden, zullen geboekt worden als
onvoorziene ontvangst.
§ 5. Bij niet tijdige inlevering behoudt de stad het recht de waarborg in te houden.

§ 6. De retributie voor de inname van het openbaar domein wordt aangerekend conform
de bepalingen van het desbetreffend reglement.
Art. 2. Dit waarborgreglement voor uitvoering te zenden naar de financieel beheerder.
Namens de raad:

Renaat KAMERS
secretaris

Johan CANS
voorzitter

