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Samenstelling:
Aanwezig:
de heer Bart Michiels, 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 Peter Bellens, schepen; mevrouw
Anne-Mie Hendrickx, raadslid; de heer Jan Bertels, raadslid; mevrouw Liese Bergen, raadslid;
mevrouw Els Sterckx, raadslid; de heer Peter Verpoorten, raadslid; mevrouw Bieke Baeten, raadslid;
de heer Rutger Moons, raadslid; mevrouw Axana Ceulemans, raadslid; de heer Rob Lathouwers,
raadslid; mevrouw Evelyn Breugelmans, raadslid; de heer Nick Kraft, raadslid; de heer Andreas
Huyskens, raadslid; de heer Jennis Wagemans, raadslid; mevrouw Eva Brandwijk, raadslid; mevrouw
Eva Kerkhofs, raadslid; mevrouw Susy Matthijs, raadslid; de heer Bart Lamers, raadslid; mevrouw
Lore Wagemans, raadslid; de heer Tom Sluyts, raadslid ; mevrouw Priscilla Van Thielen, raadslid; de
heer Tom Olyslaegers; de heer Dirk Soentjens, algemeen directeur

Beschrijving
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
Herentals heeft een retributiereglement voor uitleenmateriaal. Dit reglement geldt nog tot 31
december 2019 en moet opnieuw gestemd worden.
Het beheersorgaan en de jeugd-, sport-, en cultuurraad hebben hun advies voor 14 oktober 2019 aan
het stadsbestuur bezorgd.
Juridische grond
 Decreet lokaal bestuur
Argumentatie
Na evaluatie van dit reglement werden aanpassingen aangebracht omdat het reglement niet sluitend
is. Het waarborgsysteem voor het uitleenmateriaal voor feestelijkheden (tafels, stoelen, tenten,
podia, ...) wordt geschrapt en vervangen door het systeem dat het cultuurcentrum hanteert met nafacturatie. Dit systeem biedt sanctioneringsmogelijkheden, zowel financieel als via uitsluiting. De
voorwaarden waaraan gebruikers moeten voldoen, zijn geschrapt uit het retributiereglement en
opgenomen in het huurreglement. De tarieven werden geïndexeerd.

Besluit
De gemeenteraad keurt volgend reglement goed:
Retributies 2020-2025
RETRIBUTIEREGLEMENT VOOR UITLEENMATERIAAL
1. Algemene bepalingen
De stad heft van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2025 een retributie op het ontlenen van
materialen aan de burger. De stad wil bouwen aan een bruisende gemeenschap en hierbij
ondersteuning bieden door uitleenmateriaal ter beschikking te stellen. Het vervoer, onderhoud en
vervanging van het uitleenmateriaal brengt voor de stad kosten met zich mee. Het is noodzakelijk
deze kosten te verhalen op de aanvrager.
2. Gebruiker
De retributie is verschuldigd door de gebruiker van het uitleenmateriaal.
3. Bepaling van het tarief
 Uitleenmateriaal voor feestelijkheden
Dansvloer (70m²)
Container met dranghekken (40 stuks)
Dranghekken los (max 100 stuks)
Kapstok
Kiosk
Megafoon
Mobiele geluidsinstallatie voor auto
Panelen wit (12 stuks)
Panelen zwart

Receptietafels per kar (6 stuks per kar)
Spreekgestoelte
Stoelen per kar (50 stuks per kar)
Stoelen per stuk
Tafels per kar (15 stuks per kar)
Tenten
Trapjes met 3 of 4 treden
Verdeelkast + kabel
Verstelbaar podium (66 stuks x 2 m²)

Het uitleenmateriaal wordt gratis ter beschikking gesteld, tenzij anders vermeld.
De stad rekent een vervoerskost aan van:
o
o
o
o

65 euro aan per aanvraag voor het leveren en ophalen van uitleenmateriaal
200 euro aan voor het leveren, ophalen of plaatsen van de kiosk
28 euro aan voor het leveren en ophalen van één container dranghekken
45 euro aan voor het leveren en ophalen van één container dranghekken voor
andere publiek toegankelijke evenementen op grondgebied Herentals.

 De veiligheidskoffer en geluidsmeter
Beschrijving

Tarief

Veiligheidskoffer

Gratis

Boete bij overschrijden van de
ontleentermijn
10 euro/dag (max. 50 euro)

Waarborg
50 euro

Geluidsmeter

Gratis

10 euro/dag (max. 50 euro)

50 euro

Beschrijving

Tarief

Waarborg

Speelkoffer

Gratis

Boete bij overschrijden van de
ontleentermijn
10 euro/dag (max. 50 euro)

Boete bij overschrijden van de
ontleentermijn
10 euro/dag (max. 50 euro)

Waarborg

 De speelkoffer

50 euro

 Volkssportmateriaal
Beschrijving

Tarief

Volkssportmateriaal

Zie onderaan

50 euro

Tabel: tarief
Gaaibollen, kegelen, hamertjesspel, schuiftafel, rieten mand, beugelen,
riboulette, stangenbiljart, tafelkegelspel, tonspel, trou madame, sjoelbak,
toptafel.
Doelschieten, liggende wip
Overige volksspelen

9 euro per stuk per dag

18 euro per stuk per dag
4 euro per stuk per dag

 De theaterkoffer en de verkeerskoffer
Beschrijving

Tarief

De theaterkoffer
De verkeerskoffer

25 euro per week
gratis

Boete bij overschrijden van de Waarborg
ontleentermijn
10 euro/dag (max. 120 euro) 125 euro
10 euro/dag (max. 70 euro)
75 euro

 Uitleenmateriaal voor verkeerssignalisatie van werken
Beschrijving

Tarief

Verkeersbord,
5 euro per week/stuk
knipperlicht,
dranghekken (rood-wit)
Bord ‘minder snel’
gratis
Parkeerverbod E3 met 1 euro per dag/stuk
rubberen voet
 De reanimatiekoffer

Boete bij overschrijden
van de ontleentermijn
10 euro/week (max. 50
euro)

Waarborg

/
10 euro/week (max. 50
euro)

10 euro per stuk
10 euro per stuk

50 euro per stuk

Beschrijving

Tarief

De reanimatiekoffer

gratis

Boete bij overschrijden
van de ontleentermijn
10 euro

Waarborg
50 euro

Overtreden van de leveringsvoorschriften: 30 euro per begonnen uur per werknemer
4. Verminderingen
EVA vzw Handelshart Herentals is vrijgesteld van de vervoerskosten.
Elke erkende Herentalse vereniging en elk straatfeest ontvangt éénmalig een vrijstelling van de
vervoerkost van 65 euro per jaar.
5. Betaling
De retributie moet cash betaald worden of via overschrijving 30 dagen na factuurdatum.
6. Procedure
Dit reglement wordt aan de toezichthoudende overheidovergemaakt. Het reglement wordt
afgekondigd en bekendgemaakt overeenkomstig het decreet lokaal bestuur.
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