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Afwijking op het huurreglement voor uitleenmateriaal: FOS
Open Scouting - Saamdagen van 24 tot 26 september 2021:
goedkeuring

Samenstelling:
Aanwezig:
de heer Rutger Moons, voorzitter; mevrouw Mien Van Olmen, burgemeester; mevrouw Yoleen Van
Camp, schepen; de heer Jan Michielsen, schepen ; de heer Pascal Van Nueten, schepen; de heer
Patrik De Cat, schepen; de heer Stefan Verraedt, schepen; de heer Bart Michiels, schepen; mevrouw
Anne-Mie Hendrickx, raadslid; de heer Jan Bertels, raadslid; mevrouw Liese Bergen, raadslid; de heer
Peter Verpoorten, raadslid; mevrouw Bieke Baeten, raadslid; de heer Rob Lathouwers, raadslid;
mevrouw Evelyn Breugelmans, raadslid; de heer Andreas Huyskens, raadslid; mevrouw Eva
Brandwijk, raadslid; mevrouw Susy Matthijs, raadslid; mevrouw Lore Wagemans, raadslid; mevrouw
Priscilla Van Thielen, raadslid; de heer Tom Olyslaegers, raadslid; de heer Pieter Laureys, raadslid; de
heer François Vermeulen, raadslid; mevrouw Griet Van Nueten, raadslid; de heer Ludo Van den
Broeck, raadslid; de heer Marnix Verheyen, raadslid; de heer Marcel De Cuyper, raadslid; de heer
Dirk Soentjens, algemeen directeur

Verontschuldigd:
mevrouw Els Sterckx, raadslid; de heer Stefan Geyzen, raadslid

Beschrijving
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
Het college van burgemeester en schepenen keurde op 6 april 2021 het evenement Saamdagen van
FOS Open Scouting van 24 tot en met 26 september 2021 goed. De organisatie kreeg in het verleden
uitleenmateriaal toegekend maar komt volgens de nieuwe reglementen niet in aanmerking omdat
het niet gaat om een Herentalse vereniging. Dit werd uitgebreid beargumenteerd in het dossier van 6
april 2021.
De organisator laat echter weten aan het stadsbestuur dat de kans groot is dat de Saamdagen niet
meer zullen doorgaan in Herentals indien er geen ondersteuning volgt. Ook De Brink contacteerde
het stadsbestuur en wijst op het belang van de Saamdagen in Herentals. Voor hen is dit een grote
klant met meer dan 1.500 overnachtingen in één weekend. Tevens zorgt het ervoor dat vele jonge
leiding over heel Vlaanderen De Brink en Herentals leren kennen en achteraf terugkeren met hun
eigen scoutsgroep voor een weekend of kamp.

De Brink maakt ook duidelijk dat de wijziging van het uitleenreglement een serieuze impact heeft op
de lokale economie en dit bij zowel De Brink als enkele lokale handelaars een groot gat kan slaan in
de jaarlijkse omzet. Na een coronacrisis die ons financieel heel zwaar heeft getroffen zijn dit extra
hindernissen waarvan er beter niet te veel het pad van De Brink kruisen.
Deze vraag van de organisator en De Brink werd voorgelegd aan het college van burgemeester en
schepenen.
Het college van burgemeester en schepenen ging principieel akkoord om de Saamdagen in 2021
te ondersteunen met uitleenmateriaal na de toekenning van het materiaal aan de Herentalse
verenigingen, scholen, ...
Argumentatie
De Saamdagen hebben weinig belevingsmeerwaarde aangezien het evenement niet toegankelijk is
voor de Herentalsenaar en er is geen Herentalse jeugdvereniging bij betrokken aangezien FOS Open
Scouting geen afdeling heeft in Herentals.
Daarentegen blijkt echter wel dat het evenement twee andere troeven heeft:


Het evenement is versterkend voor het toeristisch beleid van de stad. Jaarlijks maken 1.500
nieuwe leiding kennis met Herentals, de Brink en de groene omgeving. Dit nodigt uit om
nadien voor een weekend of een kamp terug te keren naar Herentals. Bovendien beleven
deze bezoekers Herentals zoals de stad gepercipieerd wil worden: trots op het groene en
natuurlijke (de Netevallei en de Kempische Heuvelrug).



Het evenement is versterkend voor de lokale economie. Zowel De Brink zelf als heel wat
lokale toeleveranciers profiteren van de Saamdagen.

Het is wenselijk om de Saamdagen te ondersteunen door een afwijking toe te staan op het
huurreglement voor uitleenmateriaal.
De toekenning gebeurt na de materiaalverdeling onder de andere gebruikers opgenomen in het
huurreglement.

Besluit
De gemeenteraad staat een afwijking op het huurreglement voor uitleenmateriaal toe voor de
organisatie van Saamdagen van FOS Open Scouting op 24, 25 en 26 september 2021.
De toekenning gebeurt na de materiaalverdeling onder de andere gebruikers opgenomen in het
huurreglement.
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