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Goedkeuring gemeentelijk reglement voor kampvervoer

Motivering
Aanleiding en context
Zeelse jeugdverenigingen ontvangen al vele jaren ondersteuning vanuit de gemeentelijke diensten bij
het vervoer van materialen van en naar een kamplocatie. Deze ondersteuning, en meer specifiek de
modaliteiten rond de aanvraag en het inplannen van de verschillende kampen, werd echter niet geregeld
in een reglement. Om duidelijkheid te verschaffen aan jeugdverenigingen over de ondersteuning waarop
zij beroep kunnen doen en om op lange termijn een aanbod te kunnen blijven garanderen, werden de
principes nu gevat in een nieuw gemeentelijk reglement voor kampvervoer.

Juridische grond


Decreet Lokaal Bestuur, artikel 41 2°

Argumentatie en advies





Alle praktische elementen die in het verleden al werden toegepast en bijkomende maatregelen
werden in dit nieuwe reglement samengebracht.
In het reglement wordt er in uitzonderlijke situaties een vergoeding voorzien om zelf het
kampvervoer te bekostigen. Deze vergoeding wordt enkel en alleen toegekend als de gemeente
geen vervoer kan voorzien naar de kamplocatie en als er na een gesprek met de betrokken
partijen geen andere oplossingen mogelijk blijken.
Bij de opmaak van het reglement werden de Zeelse jeugdverenigingen geconsulteerd via de
Zeelse Jeugdraad. Zowel het dagelijks bestuur als de algemene vergadering heeft zich kunnen
uitspreken over het reglement wat geresulteerd heeft in kleine aanpassingen

Budget / Visum
6492000/075000

Bespreking
Gezien de bespreking zoals opgenomen in het digitaal zittingsverslag

Stemming
Goedgekeurd bij eenparigheid van stemmen.

Beslissing
Artikel 1.
De gemeenteraad keurt het gemeentelijk reglement voor kampvervoer goed.
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