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Punt A.7: reglement voor kampvervoer - goedkeuring nieuw reglement

FEITEN EN CONTEXT

■ toelichting
Op 15 december 2008 keurde de gemeenteraad een reglement voor kampvervoer goed. Mits 
voldaan aan bepaalde voorwaarden kunnen erkende jeugdwerkinitiatieven logistieke of 
financiële ondersteuning krijgen voor het vervoer van materialen naar een kampplaats tijdens de 
zomervakantie. Omdat de vooropgestelde financiële kilometervergoeding niet meer is aangepast 
aan de stijgende brandstofprijzen, willen we deze optrekken van 1,5 euro per km naar 1,8 euro 
per km. Tevens wordt de uitvoering van de ritten versoepeld.

De jeugdraad verleende positieve adviezen over de aanpassingen aan dit reglement op 
respectievelijk 16 december 2021 en 24 februari 2022.

■ juridisch kader

beslissingsbevoegdheid

 decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikels 40 en 41

juridische basis

 besluit van de gemeenteraad van 8 december 2008 tot goedkeuring van een reglement 
voor kampvervoer

■ financieel kader

beleidsinformatie

Deze beslissing heeft betrekking op het niet-prioritaire beleid.

financiële informatie

De uitgaven van deze beslissing worden geraamd op 2.000 euro en zullen vastgelegd worden op 
raming R1574. Hiervoor is voldoende krediet aanwezig.

visum

Er is geen visum vereist.

BESLUIT met algemeenheid van stemmen:

artikel 1

Het reglement voor kampvervoer, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad op 8 december 
2008, wordt opgeheven.



 

artikel 2

De gemeenteraad keurt het reglement voor kampvervoer goed als volgt.

REGLEMENT VOOR KAMPVERVOER

doelstelling

artikel 1

Gemeente Zoersel wil erkende Zoerselse jeugdwerkinitiatieven ondersteunen bij de organisatie 
van hun zomerkamp. Mits voldaan aan bepaalde voorwaarden kunnen erkende 
jeugdwerkinitiatieven logistieke of financiële ondersteuning krijgen voor het vervoer van 
materialen naar een kampplaats tijdens de zomervakantie.

algemene voorwaarden

artikel 2

De aanvraag voor logistieke of financiële steun voor kampvervoer moet voldoen aan de 
volgende voorwaarden:

 De aanvrager is een erkend Zoersels jeugdwerkinitiatief.
 De aanvraag gaat over het vervoer van kampmateriaal naar de kampplaats en terug en 

niet over personenvervoer.
 Het kamp waarvoor logistieke of financiële ondersteuning wordt aangevraagd vindt 

plaats in juli en/of augustus.
 De locatie van het kamp waarvoor logistieke of financiële ondersteuning wordt 

aangevraagd, bevindt zich binnen de landsgrenzen van België of indien in het 
buitenland op maximum 150 km van Zoersel.

artikel 3

Een erkend jeugdwerkinitiatief kan zowel logistieke steun als financiële steun aanvragen en 
eventueel beide steunmaatregelen combineren.

artikel 4

Logistieke of financiële ondersteuning bij kampvervoer moet schriftelijk worden aangevraagd 
bij de jeugddienst voor 15 mei. Daarvoor kan het erkend jeugdwerkinitiatief een online 
aanvraagformulier op de website van gemeente Zoersel gebruiken.

logistieke ondersteuning

artikel 5

Gemeente Zoersel stelt gedurende juli en augustus vier afkoppelbare dichte containers 
(ongeveer 25 m³) ter beschikking voor het vervoer van kampmateriaal. Deze containers worden 
vervoerd met vrachtwagens en blijven op de kampplaats staan.

artikel 6

Erkende Zoerselse jeugdwerkinitiatieven kunnen op alle dagen van juli en augustus 
kampvervoer aanvragen, bij voorkeur niet op zondagen. Per dag kunnen er maximum twee 
ritten verzorgd worden.

financiële ondersteuning

artikel 7

Erkende Zoerselse jeugdwerkinitiatieven kunnen ook financiële ondersteuning verkrijgen voor 
het kampvervoer dat ze zelf inrichten.

artikel 8



 

Na de kampperiode en ten laatste op 15 september moet een factuur of betalingsbewijs worden 
bezorgd aan de jeugddienst waarop zowel de totale kostprijs van het eigen georganiseerde 
transport en het juist aantal afgelegde kilometers vermeld staat.

artikel 9

De subsidie bedraagt 1,8 euro per kilometer, maar kan nooit groter zijn dan de betaalde 
vervoersvergoeding, zoals vermeld op het binnengeleverd factuur of het betalingsbewijs.

artikel 10

Voor deze financiële ondersteuning is een krediet voorzien van 2.000 euro binnen het niet-
prioritaire beleid. Indien de som van de ingediende kilometervergoedingen van de Zoerselse 
erkende jeugdwerkinitiatieven kleiner is dan 2.000 euro, wordt het restsaldo van deze 
2.000 euro overgeheveld naar de middelen voorzien voor de algemene subsidiëring van het 
jeugdwerk. Indien de som van de ingediende kilometervergoedingen groter is dan 2.000 euro, 
gelden de afspraken met betrekking tot kredietbewaking en kredietverschuivingen zoals 
vastgesteld op het college van burgemeester en schepenen van 5 juli 2021.
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