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Aanwezig Bart De Vos, voorzitter;
Jelle Wouters, burgemeester;
Dirk Claes, Carine Goris, Patrick Vervoort, Fiet De Bruyn, Nele Demuynck,
schepenen;
Werner Mertens, C-hristel Hendrix, Nico Lodewijks, Jeroen Janssens, Frans
Vansteenbeeck, Jeroen Degent, llse Michiels, Noëlla D'Hooghe, Suzy Michiels,
Mia Van Cleynenbreugel, Ellen De Rijck, Liesbet Serneels, Heidi Pittomvils,
Farida Tierens, Stella Beckx, Gert Heylen, raadsleden;
An Craninckx, algemeen directeur;

Verontschuldigd: Herwig Pierre, lngrid Van Steenberge, raadsleden;

16. Uitleenreglement - Uitleendienst gemeente Rotselaar - goedkeuring

Voorgeschiedenis
' Het besluit van de gemeenteraad van í 0 maart 1989 over het inrichten van een uitleendienst voor

verenigingen.
' Het Oeltuit van het college van burgemeester en schepene n van 27 december 2007 over het

reglement van de gemeentelijke uitleendienst.

Feiten en context
' Binnen het kader van het reglement van de gemeentelijke uitleendienst kunnen enerzijds er[<ende

verenigingen of instanties van de gemeente Rotselaar en anderzijds erkende verenigingen of
instanties van de intergemeentelijke culturele samenwerking (IGCS) beroep doen op de
gemeentelijke uitleendienst voor het organiseren van activiteiten.

' Het stelselmatig vernieuwen en/of uitbreiden van het materiaal van de gemeentelijke uitleendienst
is een actie binnen het meerjarenplan2020-2025.

' De provinciale uitleendienst heeft een ruim aanbod aan technisch materiaal dat wordt gepromoot
bij alle lokale verenigingen. Het aanbod van de gemeentelijke uitleendienst wordt hierop
afgestemd, waardoor infrastructureel materiaal in het gemeentelijk aanbod wordt voorzien.

' Met de aankoop van nieuwe materialen zoals tenten voor de gemeentelijke uitleendienst is het
noodzakelijk om ook het uitleenreglement te herbekijken en várder uit te breiden met de' toekomstige nieuwe materialen die ter beschikking worden gesteld.

Juridische gronden
. Artikel 40 $3 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017

De gemeenteraad stelt de gemeentelijke reglementen vast.

Besluit

Na beraadslaging,
23 stemmen vboi: Jelle Wouters, Dirk Claes, Carine Goris, Patrick Vervoort, Piet De Bruyn, Nele
Demuynck, Werner Mertens, Christel Hendrix, Nico Lodewijks, Jeroen Janssens, Frans
Vansteenbeeck, Jeroen Degent, llse Michiels, Noëlla D'Hooghe, Suzy Michiels, Mia Van
Cleynenbreugel, Ellen De Rijck, Bart De Vos, Liesbet Serneels, Heidi Pittomvils, Farida Tierens, Stella
Beckx en Gert Heylen
Artikel 1:
De gemeenteraad keur het hiernavolgend uitleenreglement van de gemeentelijke uitleendienst goed:
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Het uitleenreglement van de gemeentelijke uitleendienst maakt integraal deel uit van elke
overeenkomst tussen de gemeente Rotselaar, als uitlener, en elke andere vereniging of instantie als
ontlener.
1. Dp uitgeleende goederen kunnen enkel worden aangewend door een erkende vereniging of
instantie van de gemeente Rotselaar en door een erkende vereniging of instantie van de
lntergemeentelijke Culturele Samenwerking (IGCS). Van deze regel kan enkelworden afgeweken na
goedkeuring door het college van burgemeester en schepenen (CBS).
2. Alle gratis te ontlenen goederen staan vermeld in een lijst met uitleenmaterialen op de
gemeentel ijke website.
3. Bij het ontlenen van een goed verleent de gemeente Rotselaar steeds een machtiging naar de
vereniging of instantie met vermelding van de uitleentermijn, lndien een activiteit niet plaatsvindt en
bijgevolg het ontleende goed niet meer nodig is, dient de ontlener tijdig (minimaal 3 werkdagen voor
de geplande activiteit) het bevestigde materiaal te annuleren door middelvan een melding op de
eerder bezorgde machtiging.
4. De ontlener moet volgende richtlijnen ten allen tijde strikt naleven:
- Ontleende goederen moeten in oorspronkelijke staat worden tefugbezorgd.
- Voor ontleende goederen moet worden gezorgd als een goede huisvader.
- Bij gebruik van ontleende goederen moet de gebruiksaanwijzing strikt worden opgevolgd.
- ln geen enkel geval mogen ontleende goederen worden ter beschikking gesteld van derden.
- Alle ontleende materialen moeten op dezelfde wijze (correct gestapeld) en op dezelfde locatie van
levering en tijdig (conform de machtiging van uitleentermijn) door de ontiener worden aangeboden bij
ophaal door de technische uitvoeringsdienst.
5. De gemeente Rotselaar kan niet worden aansprakelijk gesteld bij een mogelijk defect of storing van
een uitgeleend goed, mits de ontlener bij ontvangst van het goed een eerder gebrek of defect niet
vooraf heeft gemeld bij de technische dienst. Ook kan de gemeente Rotselaar niet aansprakelijk '

worden gesteld voor ongevallen en schade die voortvloeien uit het gebruik van ontleende goederen.
6. De laatst genoteerde ontlener neemt er kennis van dat hij persoonlijk aansprakelijk wordt gesteld
voor eventuele schade, verlies, diefstal of vernietiging van ontleende goederen. De gemeente
Rotselaar zal de kosten die voortvloeien uit schade, verlies, diefstal of vernietiging van ontleende
goederen terugvorderen van de ontlener.
- Bij schade: de herstellingskosten.
- Bij verlies, diefstal of vernietiging: de geschatte prijs.
ln beide gevallen baseert de gemeente Rotselaar zich op de bevindingen van een deskundige.
7. Ontleende goederen (voorbeelden: podiumelementen, tafels, banken, klapstoelen, statafels, nadars
en bekercollectoren) worden door de gemeentelijke technische uitvoeringsdienst enkel tijdens
werkdagen aan Rotselaarse verenigingen of instantiés afgeleverd. Dit is beperkt tot leveiingsadressen
op het grondgebied Rotselaar. Vanaf het aflevermoment is de ontlener persoonlijk aansprakelijk voor
het ontleende goed. Voor leveringsadressen buiten Rotselaar moet de vereniging of instantie ten allen
tijde de goederen.zelf ophalen en terugbrengen na afspraak met de verantwoordelijke van de
technische uitvoeringsdienst.
8. Een uitzondering wordt gemaakt bij het ontlenen van een muziekinstallatie, een standpijp voor
waterafname of een tent. Deze goederen moeten door alle verenigingen en instanties zelf worden
afgehaald op de technische uitvoeringsdienst, Beversluis 7 te3110 Rotselaar. Afhalen kan uitsluitend
na afspraak tijdens de openingsuren (maandag t:e.m. donderdag van gu tot í 2u en van 13u tot 16u,
vrijdag enkel van 9u tot 12u). Uitgeleende goederen dienen de eerstvolgende werkdag na de activiteit
voor 12 uur te worden teruggebracht. Bij het ontlenen van een standpijp voor waterafname wordt het
waterverbruik door de technische uitvoeringsdienst gefactureerd (conform de dan geldende
watertarieven) aan de ontlener.
Bij het niet respecteren van de uitleentermijn wordt aan de ontlener een forfaitaire schadevergoeding
van 100 euro aangerekend.
9. Een andere uitzondering wordt gemaakt bij het ontlenen van tentoonstellihgspanelen. Deze kunnen
enkel worden ontleend voor kunsttentoonstellingen. De panelen worden geleverd en geplaatst (enkel
tijdens werkuren) door de technische uitvoeringsdienst.
ln geen enkel geval kan de ontlener zelf de panelen (ver)plaatsen!
10. Niet voorziene betwistingen inzake de gemeentelijke uitleendienst worden voorgelegd aan het
college van burgemeester en schepenen.
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11. ln uitzonderlijke gevallen kan het college van burgemeester en schepenen een verstrekte
machtiging herróepen en het ontleende goed terugvorderen. lndien dit gebeurt motiveert het college
van burgemeester en schgpenen deze beslissing.
Artikel 2:
ttet uitteenreglement van de gemeentelijke uitleendienst treedt in werking op í juli 2021 na
bekendmaking overeenkomstig artikel 286 van het decreet over het lokaal bestuur.

Opgemaakt op 30 juni 202í

An Craninckx
algemeen directeur

Bart De Vos
voorzitter
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