Gelet op de nieuwe gemeentewet;
Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op het raadsbesluit d.d. 14 mei 2012 houdende het reglement tot vaststelling van een borg en een
leveringsvergoeding voor het gebruik van gemeentelijke materialen door verenigingen en particulieren;
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen om het oorspronkelijke reglement
aan te passen met de borg voor het ontlenen van brandslangen, verminderingsstukken en verdeelstukken;
Gelet op de stemming waaraan 23 raadsleden deelnemen en de volgende uitslag heeft:
- 23 ja-stemmen
Gelet op de eenparigheid van de stemming;
Gelet op de positieve raadgevende stem van de heer schepen Marin Devalck;
BESLUIT:
Art.1:
Het raadsbesluit d.d. 14/05/2012, houdende het reglement tot vaststelling van een
borg en leveringsvergoedingen voor het gebruik van gemeentelijke materialen door verenigingen en
particulieren, wordt hernomen en aangepast in onderhavig besluit met ingang van 01/01/2016.
Art.2:
Het reglement tot vaststelling van een borg en leveringsvergoedingen voor het gebruik van gemeentelijke
materialen door verenigingen en particulieren, luidt als volgt:
GEBRUIK MATERIALEN DOOR VERENIGINGEN
Te betalen borg:
Nadarafsluiting:
- kleine hoeveelheden: (tot en met 12 exemplaren) : € 20/nadar;
- per container (200m in 1 container): € 250;
Podium:
- groot: € 250
- klein: € 100
- mobiel: € 250;
- Vlaggemasten: € 20/mast;
- Vlaggen: € 10/vlag;
- Verkeersborden: € 10/bord;
- Verkeersborden op staander: € 20/bord;
- Signalisatielampen: € 15/lamp;
- Tentoonstellingspanelen: € 60/3 panelen;
- 1 koffer met 4 tentoonstellingspanelen: € 40
- Lichtstaanders (statieven): € 40/staander;
- Hoge hekkens: € 60/hekken.
- Brandslang 20 meter: € 50/per slang
- Verminderingsstukken: € 20/stuk
Verdeelstuk: 20/stuk
Alle materialen worden geacht afgehaald of geleverd te zijn in goede staat.
Alle materialen dienen tot gebruik op Brakels grondgebied.
Hierop kan een afwijking worden toegestaan door het college van burgemeester en schepenen bij
aanvraag tot gebruik door een andere stad of gemeente.
De betaling der borg dient contant te geschieden door een afgevaardigde van de vereniging bij afhaling der
materialen in het gemeentelijk arsenaal of bij levering door de gemeentediensten.
De vrijgave van de borg geschiedt door overschrijving op een door de aanvrager op te geven
rekeningnummer, na terugbrengen door de aanvrager of onze diensten van de gebruikte materialen en
vaststelling van de goede staat der teruggebrachte of teruggehaalde materialen;
Bij vaststelling van gebreken aan de teruggebrachte of teruggehaalde materialen materialen door de
gemeentelijke diensten zal door het college van burgemeester en schepenen vastgesteld worden welk
aandeel van de borg wordt ingehouden ter herstel of vernieuwing van de beschadigde materialen.

Het niet-terugbrengen van der gebruikte materialen op de afgesproken datum zal een verlies met zich
brengen van 10% per dag vertraging van de borg; het verlies van de volledige borg ontslaat de gebruiker
niet van de verplichting van teruggave van de gebruikte materialen;
GEBRUIK MATERIALEN DOOR PARTICULIEREN: nadarafsluiting (met een maximum van 12 nadars),
verkeersborden, signalisatielampen:
Te betalen borg:
- kleine hoeveelheden: (tot en met 12 exemplaren) : € 20/nadar;
- verkeersborden: € 10/bord;
- verkeersborden op staander: € 20/bord;
- signalisatielampen: € 15/lamp;
De noodzakelijkheid ervan dient bevestigd te worden door de lokale politie, met omschrijving der nodige
materialen en tijdsduur; daartoe wordt door de politiediensten het nodige document afgeleverd;
De afhaling of aanvraag tot levering der materialen door de gemeentediensten geschiedt nadien in het
gemeentelijk arsenaal met betaling in speciën der waarborg en eventuele leveringsvergoeding tegen
ontvangstbewijs;
De afhaling in het gemeentelijk arsenaal of levering der materialen door de gemeentediensten geschiedt
enkel op dinsdag- en vrijdagvoormiddag tussen 10u en 12u, behoudens bij hoogdringendheid vast te
stellen door de politiediensten; het terugbrengen der materialen door partikulieren geschiedt eveneens op
voormelde dagen en tijdspanne;
De vrijgave van de borg geschiedt door overschrijving op een door de aanvrager op te geven
rekeningnummer, na terugbrengen door de aanvrager of onze diensten van de gebruikte materialen en
vaststelling van de goede staat der teruggebrachte of teruggehaalde materialen;
Bij vaststelling van gebreken aan de teruggebrachte of teruggehaalde materialen materialen door de
gemeentelijke diensten zal door het college van burgemeester en schepenen vastgesteld worden welk
aandeel van de borg wordt ingehouden ter herstel of vernieuwing van de beschadigde materialen.
Het niet-terugbrengen van der gebruikte materialen op de afgesproken datum zal een verlies met zich
brengen van 10% per dag vertraging van de borg; het verlies van de volledige borg ontslaat de gebruiker
niet van de verplichting van teruggave van de gebruikte materialen;
Volgende leveringsvergoeding zal eenmalig worden betaald per leveringsadres:
- Vervoer met containervrachtwagen: € 50;
- Vervoer met alle andere voertuigen: € 30.
Alleen particulieren woonachtig te Brakel kunnen materialen eigendom van de gemeente in bruikleen
krijgen.
Particulieren kunnen de voorschreven materialen in gebruik krijgen voor een maximumtermijn van 1
maand.
Art.3:
Door het eenvoudig feit van gebruik van eender welk der voorschreven materialen verklaren de gebruikers
– verenigingen en particulieren – zich akkoord met dit reglement.
Art.4:
Dit besluit vervangt het vroegere raadsbesluit ter zake met ingang vanaf 01/01/2016.
Art.5:
Afschrift van deze beslissing zal toegestuurd worden aan de heer Gouverneur van Oost-Vlaanderen.

