UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD
ZITTING VAN : 27 DECEMBER 2016
Aanwezig :

Afwezig :

Ludo Van Paepegem,Voorzitter
Pierre Deneyer, Burgemeester
Patrick Decat, Armand Biesemans, Ludo Persoons, Claudine Carels, Schepenen
Marc Deteye, schepen - Voorzitter OCMW
Kurt Penninck, Maria De Beuf, Lutgarde De Borre, Marleen Merckaert, Jean-Paul Souffriau, Melissa Van Eesbeek,
Veerle Dero, Jonas De Boeck, An Werst, Dirk Hauters, Rudy Thiebaut, Raadsleden
Kristof Andries, Gemeentesecretaris
Sara De Pelsemaeker, Raadslid

Ref. 901
GOEDKEURING UITLEENREGLEMENT VOOR HET UITLENEN VAN HET MOBIEL PODIUM VAN
PAJOTTENLAND+ AAN VERENIGINGEN
DE GEMEENTERAAD
Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 25 september 2012 houdende de overeenkomst tussen Pajottenland+
vzw en copromotor Galmaarden in het kader van het project ‘5 troeven voor het Pajottenland’ dat werd
opgemaakt in het kader van PDPO 2007-2013 As 4: Leader;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 29 december 2015 houdende de samenwerkingsovereenkomst stalling
en beheer mobiel podium;
Overwegende dat het om het uitlenen vlot te laten verlopen aangewezen is om een uniform uitleenreglement
vast te stellen door de gemeenten Bever, Galmaarden, Gooik, Herne, Lennik, Pepingen en Roosdaal;
Overwegende dat de vergoeding voor het uitlenen van het podium niet uniform dient te zijn;
Overwegende dat elk van de zeven gemeenten de vergoeding autonoom kan vaststellen rekening houdende
met de werkingskosten die het gebruik van het mobiel podium met zich meebrengen en de forfaitaire kost die
door Pajottenland+ bij elke uitlening wordt gevraagd en die dient om de herstellingskosten als gevolg van
slijtage te financieren;
BESLUIT :

eenparig.

Artikel 1. :

Het reglement voor het uitlenen van het mobiel podium door verenigingen van de
gemeentebesturen die lid zijn van Pajottenland+ wordt als volgt vastgesteld:
REGLEMENT VOOR HET UITLENEN VAN HET MOBIEL PODIUM DOOR VERENIGINGEN VAN DE
GEMEENTEBESTUREN DIE LID ZIJN VAN PAJOTTENLAND+
Artikel 1. Principe
Pajottenland+ beschikt over een mobiel podium gefinancierd met plattelandsmiddelen van
Europa, Vlaanderen, de provincie Vlaams-Brabant en de gemeenten Bever, Galmaarden, Gooik,
Herne, Lennik, Pepingen en Roosdaal, via de plattelandswerking van Pajottenland+.
Pajottenland+ vzw stelt dit mobiel podium ter beschikking van de gemeenten Gooik, Lennik,
Galmaarden, Herne, Roosdaal, Pepingen en Bever en van de erkende verenigingen van deze
gemeenten naar aanleiding van de organisatie van evenementen.

Artikel 2. Definities
In dit reglement wordt verstaan onder:
1. Aanvrager: iedere door één van de gemeenten van Pajottenland+ erkende vereniging
die een evenement organiseert en een aanvraag doet tot het gebruik van het mobiel
podium.
2. Ontlener: iedere aanvrager wiens aanvraag tot het gebruik en/of vervoer van het
podium werd goedgekeurd en zich hierbij verantwoordelijk stelt voor het uitgeleende
materiaal.
3. Organisator: iedere persoon die een evenement organiseert.
4. Evenement: een publiek toegankelijke manifestatie of gebeurtenis die doorgaat in een
gebouw, een tent of openlucht op publiek of privaat terrein. Voorbeelden zijn
kermissen, fuiven, muziekfestivals, dorps-, school-of wijkfeesten, sportmanifestaties,
optochten, vieringen enz.
5. Privaat evenement: een activiteit waar de toegang afhankelijk is van een persoonlijke
en individuele oproeping of uitnodiging. Wanneer een vereniging een evenement
organiseert dat uitsluitend toegankelijk is voor zijn eigen leden dan wordt dit
beschouwd als een privaat evenement.
6. Bedrijfsevenement: activiteit ingericht door een commerciële organisatie of een bedrijf
met de bedoeling winst te maken.
7. Privé organisator: een bedrijf of een particulier die een evenement organiseert. Dit kan
een publiek toegankelijk evenement (openbaar) of een privaat evenement (besloten)
zijn.
8. Commerciële organisator: elke organisatie die als voornaamste doel heeft winst te
maken.
9. Gebruik van het podium: hieronder wordt verstaan het uitlenen en tijdelijk in gebruik
nemen van het mobiel podium.
10. Erkende vereniging: vereniging van twee of meer personen opgericht om een
gemeenschappelijk doel te verwezenlijken en erkend door het plaatselijk
gemeentebestuur volgens de daartoe geldende reglementen.
Artikel 3. Indienen aanvraag
Elke erkende vereniging die een evenement wenst te organiseren kan een aanvraag indienen
voor het uitlenen van het mobiel podium.
De volgende aanvragen komen niet in aanmerking voor het uitlenen van het podium:
a. private evenementen;
b. bedrijfsevenementen;
c. evenementen buiten de grenzen van het grondgebied van Pajottenland+.
De schriftelijke aanvraag voor het uitlenen van het mobiel podium moet gebeuren aan de hand
van een formulier dat beschikbaar is op de gemeentelijke website en op de dienst vrije tijd van
de gemeente.
Het college van burgemeester en schepenen beslist over het al dan niet toestaan van de
uitlening en motiveert zijn beslissing.
Volgende gegevens zijn verplicht mee te delen voor elke aanvraag:
a. alle gegevens van de organisatie: (naam, rechtsvorm, adres, tel., gsm, mailadres);
b. alle gegevens van de verantwoordelijke organisator (naam, adres, tel., gsm, mailadres,
geboortedatum);
c. info over het evenement (naam, datum, uur, locatie, aard, aantal vooropgestelde
aanwezigen, omschrijving, link met de streek).
In het aanvraagformulier kan niet louter worden verwezen naar een draaiboek of ander
document. Deze stukken kunnen wel worden toegevoegd als informatief document. Onvolledige
aanvragen geven aanleiding tot het opvragen van bijkomende informatie en vertragen de
doorlooptijd van de aanvraag.
Artikel 4. Termijn aanvraag
De aanvraag gebeurt ten laatste 4 weken en ten vroegste 12 maanden voor de datum waarop
het evenement plaats vindt. Enkel volledige aanvragen worden onderzocht.

De ontvangstdatum van het volledig ingevulde aanvraagformulier geldt als criterium voor het
vaststellen van de indieningstermijn.
Te laat ingediende aanvragen kunnen worden geweigerd of kunnen mogelijks wegens het te
korte tijdsbestek niet meer worden behandeld.
De aanvragen worden afgewerkt volgens datum van ontvangst.
Artikel 5. Algemene gebruiksvoorwaarden
De ontlener behandelt het uitgeleende podium als een goede huisvader. Het podium wordt
enkel gebruikt voor evenementen die plaatsvinden in de eigen gemeente en die voldoen aan de
bepalingen van artikel 3.
Onderverhuring is niet toegestaan. Evenmin mag het podium gebruikt worden voor andere
doelen dan dat waarvoor het werd aangevraagd.
Door het zonder voorbehoud in gebruik nemen erkent de ontlener dat het podium zich in goede
staat van onderhoud bevindt.
Wanneer misbruik wordt vastgesteld en/of de voorwaarden niet worden nageleefd, kan de
ontlener voor een periode tot 5 jaar worden uitgesloten van het uitlenen van het podium.
Artikel 6. Prioriteit
Indien meerdere uitleenaanvragen worden ontvangen voor een evenement dat op dezelfde dag
gepland is dan gebeurt de toewijzing volgens chronologie van de aanvraag. Bij gelijktijdige
aanvragen voor het uitlenen op dezelfde dag wordt achtereenvolgens rekening gehouden met:
a. Evenementen met een streekeigen karakter.
b. Evenementen waarvoor het podium nooit eerder werd uitgeleend.
c. Evenementen die ingericht worden voor een goed doel.
Gemeentelijke evenementen hebben echter steeds voorrang.
Artikel 7. Technische specificaties van het podium
Het mobiel podium bestaat uit een aanhangwagen die open plooit.
De technische specificaties van het mobiel podium zijn verder:
- een breedte van 7m50;
- een diepte van 6m30;
- een totale oppervlakte van ca 47m²;
- een hoogte van de podiumvloer: 0m90 tot 1m30;
- een hoogte vanaf de podiumvloer tot onder de overkapping aan de voorkant van 4m20;
- een hoogte vanaf de podiumvloer tot onder de overkapping aan de achterkant van
3m20;
- een toegestane belasting (gelijkmatig verdeeld) op de podiumvloer van 500kg/m²;
- een toegestane belasting (gelijkmatig verdeeld) aan de overkapping per ophangbuis
van 80kg.
De grootte tijdens het transport is:
- 8,85 m (lengte aanhangwagen met dissel)
- 2,25 m (breedte)
- 3,50 m (totale hoogte).
Artikel 8. Bijzondere voorwaarden
De uitleentermijn van het podium wordt afgesproken tussen de ontlener en het
gemeentebestuur.
Deze termijn is afhankelijk van de beschikbaarheid van het podium en de organisatie van het
werkprogramma van het gemeentepersoneel.
Het podium wordt steeds door het personeel van de gemeente van de aanvrager:
- vervoerd van de stelplaats in Gooik naar de gebruikslocatie,
- opgesteld en afgebroken (dicht geplooid);
- terug opgehaald en teruggebracht door het gemeentepersoneel naar de stelplaats in
Gooik.
Dit gebeurt in overleg met de ontlener.
Bij het leveren, opstellen, afbreken (dichtplooien) en terughalen zijn altijd twee afgevaardigden
van de ontlener aanwezig voor aanwijzingen en hulp.

Na plaatsing van het podium door het gemeentepersoneel is de verplaatsing ervan niet meer
toegelaten.
De ontlener moet steeds een vertegenwoordiger voor controle toelaten tot de plaats waar het
podium zich bevindt.
De locatie waar het podium moet worden geplaatst, moet toegankelijk zijn en vrij van allerlei
zaken die de vlotte plaatsing kunnen verhinderen.
De gemeentelijke diensten kunnen de plaatsing van het podium weigeren en/of stopzetten
wanneer de locatie niet geschikt blijkt om een veilige opstelling te garanderen.
Na de activiteit moet het podium door de aanvrager volledig worden vrijgemaakt, worden
schoongemaakt en in goede staat worden teruggegeven. Ook de toegang tot het podium moet
volledig vrij zijn opdat de gemeentelijke diensten het podium vlot kunnen afbreken
(dichtplooien) en transporteren.
De levering gebeurt uitsluitend op werkdagen tijdens de diensturen (8 tot 16u). Bij meervoudig
gebruik tijdens hetzelfde weekend maken de betrokken gemeentes onderlinge afspraken i.v.m.
het transport van het podium. In dergelijke gevallen dient het podium immers niet naar de
stelplaats in Gooik gebracht te worden maar wordt het van de ene locatie naar de andere
gebracht.
De door de ontlener opgegeven data en uurregelingen worden in de mate van het mogelijke
gevolgd. De vervoersopdracht wordt opgenomen in de totale werkplanning en kan, volgens de
noden en de mogelijkheden, echter wijzigen.
Afspraken ter plaatse worden bevestigd na goedkeuring van de aanvraag.
Artikel 9. Vergoeding
De vergoeding bestaat uit 2 delen:
1. Een forfaitair bedrag van 200 euro als gebruikskost van het mobiele podium. Deze
vergoeding wordt door Pajottenland+ aan de betrokken vereniging gefactureerd. Met deze
vergoeding worden de herstellingskosten als gevolg van slijtage vergoed.
2. Een vergoeding van de transport- en personeelskosten rekening houdende met de hierna
vermelde elementen.
- transport per verreden kilometer van de lokale stelplaats in Gooik naar de
gebruikslocatie en terug;
- gepresteerde uren van het gemeentepersoneel voor het ophalen in en terugbrengen
naar Gooik;
- gepresteerde uren van het gemeentepersoneel voor het opstellen en weer dichtplooien
van het podium:
 opstellen: 2 medewerkers gedurende 45 à 60 minuten;
 dichtplooien: 2 medewerkers gedurende 30 à 45 minuten;
De omvang van deze vergoeding wordt autonoom door elke gemeente bepaald en via de
gemeente gefactureerd.
Artikel 10. Betaling
Wanneer de uitlening wordt goedgekeurd ontvangt de ontlener een factuur. De betaling ervan
moet gebeuren ten laatste 2 weken vóór het geplande gebruik of volgens de instructies vermeld
op de factuur.
Bij niet betaling zal de inning van de facturen gebeuren via invordering tegenover de
aanvragende vereniging en/of de op het aanvraagformulier aangeduide verantwoordelijke.
Indien het evenement door overmacht wordt geannuleerd dan wordt de vergoeding als volgt
aangepast.
1. De levering van het podium werd geannuleerd vóór de afgesproken leveringsdatum.
De reeds uitgevoerde betaling wordt volledig terugbetaald of de nog niet betaalde
factuur wordt gecrediteerd.

2. De levering van het podium werd niet geannuleerd vóór de afgesproken
leveringsdatum.
Het college van burgemeester en schepenen van de betrokken gemeente beslist
autonoom of er een vermindering van de aangerekende transport- en personeelskosten
wordt toegestaan.
De vergoeding voor Pajottenland+ wordt met de helft verminderd.
Artikel 11. Aansprakelijkheid
De ontlener is hoofdelijk en ondeelbaar aansprakelijk voor het uitgeleende materiaal en het
gebruik ervan. De ontlener kan achteraf aansprakelijk worden gesteld bij schade of diefstal
volgens de regels van het gemeen recht. De kosten voor herstelling of vervanging komen
volledig ten laste van de ontlener, zelfs indien hij zelf niet verantwoordelijk is.
Alle schade aan derden naar aanleiding van het gebruik van het podium vallen exclusief ten
laste van de ontlener. Het gemeentebestuur kan niet aansprakelijk worden gesteld voor
ongevallen of eventuele schade aan derden die voortvloeien uit het gebruik of misbruik van het
podium. De ontlener moet zich voldoende tegen dergelijke schade en
aansprakelijkheidsstellingen verzekeren.
Artikel 12. Melding van schade en tekorten
Bij tekortkomingen, schade of diefstal moet de ontlener het gemeentebestuur zo snel mogelijk
verwittigen.
De contactgegevens van de betrokken diensten zijn terug te vinden op de gemeentelijke
website.
Bij diefstal of belangrijke schadegevallen moet de ontlener onmiddellijk aangifte doen bij de
politie en zo snel mogelijk een kopie van het proces-verbaal bezorgen aan het
gemeentebestuur.
Artikel 13. Schade en tekorten
Schade vastgesteld na inlevering, zal zo snel mogelijk schriftelijk worden gemeld aan de
ontlener.
Het gemeentebestuur beoordeelt de opportuniteit van de herstelling. Vervolgens wordt de
ontlener een bedrag aangerekend dat gelijk is aan de herstelling of de vervanging van de
beschadigde onderdelen op basis van factuur en/of uurloon.
Voor herstellingen van beschadigingen die niet exact op basis van facturen of reparatie door
uurloon te bepalen zijn, zal een forfaitaire vergoeding per geval, afhankelijk van de situatie,
worden aangerekend aan de ontlener.
Herstellingen worden slechts uitgevoerd door of in opdracht van het gemeentebestuur. De
ontlener mag in geen geval zelf herstellingen uitvoeren of opdracht tot het uitvoeren van
herstellingen aan het podium geven.
Artikel 14. Naleving reglement
Door het indienen van een aanvraag tot uitlenen van het podium verklaart de aanvrager zich
akkoord met alle bepalingen van dit reglement.
Het niet naleven van één of meerdere bepalingen uit dit reglement met inbegrip van de niet
betaling van de herstelfactuur kan, los van eventuele retributie of gerechtelijke vervolging,
aanleiding geven tot uitsluiting van de ontlener voor verdere ontleningen gedurende een
periode van 5 jaar.
Artikel 15. Afwijkingen
Gemotiveerde afwijkingen op dit reglement om ernstige redenen kunnen worden toegestaan
door het college van burgemeester en schepenen.
Artikel 16. Geschillen
Geschillen die voortvloeien uit de uitvoering van dit reglement of die voortvloeien uit het
uitlenen en/of gebruik van het podium of ermee verband houden, worden voorgelegd aan het
college van burgemeester en schepenen.
Artikel 17. Machtiging college

De gemeenteraad machtigt het college van burgemeester en schepenen om alle beslissingen in
uitvoering van dit reglement te nemen. Laattijdige aanvragen worden afgetoetst met de
burgemeester.
Artikel 18. Inwerkingtreding van het reglement
Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2017.
Artikel 2. :

Een afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan Pajottenland+, Molenstraat 26, 1760 Roosdaal
en aan de dienst vrije tijd.

Artikel 3.:

Van dit besluit zal kennis worden gegeven aan de provinciegouverneur van Vlaams-Brabant met
het oog op de uitoefening van het bestuurlijk toezicht.
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