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GR/2021/026 - AANPASSING REGLEMENT KAMPVERVOER VOOR JEUGDVERENIGINGEN.

De gemeenteraad

Gelet op het decreet lokaal bestuur;

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 21 december 2010, zoals aangevuld bij 
gemeenteraadsbesluit van 16 september 2014, houdende vaststelling van een reglement op het 
kampvervoer voor jeugdverenigingen;

Overwegende dat in voormeld reglement bepaald is dat aan jeugdverenigingen materiële steun 
wordt verleend door tegemoet te komen in het vervoer van materialen naar en van kampen in 
België, over een afstand van maximum 80 km vanaf Moerbeke (enkele rit) en dat voor elke kilometer 
die 80 km overschrijdt een vergoeding van € 1 moet worden betaald;

Gelet op het advies van de jeugdraad d.d. 23 december 2020 om het aantal gratis kilometers te 
verhogen van 80 km naar 200 km omdat ze van mening zijn dat ook kampen verder van huis mogelijk 
moeten zijn;

Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen,

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Besluit

Art. 1. Volgend reglement voor het kampvervoer voor jeugdverenigingen goed te keuren.

REGLEMENT KAMPVERVOER VOOR JEUGDVERENIGINGEN



Artikel 1 :  Een materiële steun wordt verleend aan plaatselijk erkende jeugdverenigingen, 
aangesloten bij de gemeentelijke jeugdraad, door tegemoet te komen in het vervoer van materialen 
naar en van kampen in België, en maximum over een afstand van 200km vanaf Moerbeke.

Voor elke extra kilometer wordt een vergoeding aangerekend van € 1,00 per kilometer.

Artikel 2 :  De inrichtende vereniging dient één medereiziger ter beschikking te stellen.  Zowel bij het 
vertrek als bij de aankomst dienen voldoende personen aanwezig te zijn voor het laden en lossen. 
Het vervoer kan enkel gedaan worden tijdens werkdagen en binnen het normale uurrooster. 

Artikel 3 :  Aanvragen moeten minstens twee maand op voorhand gericht worden aan het College 
van Burgemeester en Schepenen via het digitaal aanvraagformulier op de website 
www.moerbeke.be

Artikel 4 :  Het volume wordt beperkt tot het maximale laadvermogen van één vrachtwagen, en één 
reis heen en terug.  Het vervoer gebeurt op risico van de aanvrager voor wat betreft beschadigingen 
aan of het verlies van de goederen tijdens het transport, evenals tijdens het laden en lossen.

Art. 2. Deze beslissing bekend te maken op de webtoepassing en en ter kennis te brengen van de 
toezichthoudende overheid via de overzichtslijst zoals bedoeld bij decreet lokaal bestuur van 22 
december 2017.

Namens de gemeenteraad,

Karin Van de Sompel

Get. Algemeen directeur

Peter De Bock

Get. Voorzitter

Voor eensluidend uittreksel,

9180 Moerbeke, 31 maart 2021.

De Algemeen directeur,
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#$stempel$#

De Voorzitter, 

#$ondertekening1$#
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