
Intrekking van de beslissing van de gemeenteraad van 20 december 2001 tot goedkeuring van een 

reglement voor het kampvervoer en goedkeuring van een reglement voor kampvervoer. 

De gemeenteraad; 

Gelet op de gemeenteraadbeslissing van 20 december 2001 tot goedkeuring van een reglement voor 

het kampvervoer; 

Gelet op het decreet van 9 juni 1993 tot de subsidiëring van gemeentebesturen en de Vlaamse 

Gemeenschapscommissie inzake het voeren van een jeugdwerkbeleid; 

Gelet op het advies van de gemeentelijke jeugdraad over de herziening van het reglement voor 

kampvervoertoelage gegeven op 8 december 2008; 

Overwegende de stijgende dieselprijs, is het aangewezen om de bestaande tussenkomst aan te passen; 

Gelet op de nieuwe bepalingen van de nieuwe gemeentewet; 

BESLUIT  met algemeenheid van stemmen: 

Art. 1: De beslissing van de gemeenteraad van 20 december 2001 tot goedkeuring van een reglement 

voor het kampvervoer wordt ingetrokken met ingang van 1 januari 2009; 

Art. 2: Het college van burgemeester en schepenen verleent materiële ondersteuning aan de erkende 

jeugdwerkinitiatieven voor wat betreft het vervoer van materialen naar een kampplaats tijdens 

de zomervakantie. 

 Deze materiële ondersteuning wordt verleend onder de vorm van het ter beschikking stellen 

van vrachtwagens van de gemeentelijke technische dienst. 

Art. 3: Het kampvervoer geldt enkel voor bestemmingen binnen België. 

Art. 4: Op gewone werkdagen (niet op zater-, zon- en feestdagen) zal het kampvervoer uitgevoerd 

worden door de werklieden van de gemeentelijke technische dienst. De gemeente zet  hiervoor 

per dag twee vrachtwagens in.   

Art. 5: Aanvragen voor het kampvervoer moeten schriftelijk worden aangevraagd via een daartoe 

geëigend aanvraagformulier, en dit voor 15 juni. Dit formulier is steeds te bekomen bij de 

gemeentelijke jeugddienst. 

Art. 6: Naast het kampvervoer verzorgd door een vrachtwagen van de gemeente, bestaat ook de 

mogelijkheid om een financiële ondersteuning te verkrijgen voor het kampvervoer dat men 

zelf inricht. 

Art. 7: De financiële vergoeding wordt als volgt bepaald: 

1. Na de kampperiode en ten laatste op 15 september, moet een factuur of betalingsbewijs 

waarop het juist aantal afgelegde kilometers vermeld staat, worden binnen gebracht bij de 

gemeentelijke jeugddienst. 

2. De toelage bedraagt  1.5 euro/km.  

3. Indien het voorziene krediet ontoereikend is, dan wordt het totaal aantal kilometers van de 

in aanmerking komende ritten genomen en wordt bepaald hoeveel euro per kilometer ter 

beschikking is. Vervolgens wordt het krediet op evenredige wijze verdeeld.  

4. De uitgekeerde toelage kan nooit groter zijn dan de betaalde vervoersvergoeding, zoals 

vermeld op het binnengeleverd factuur en betalingsbewijs.  

Art. 8: Indien er op de begrotingspost bedoeld voor de uitwerking van dit reglement, nog ongebruikte 

kredieten voorkomen na toepassing van het reglement, dan wordt het saldo overgeheveld naar 

de begrotingspost bedoeld voor de toepassing van het reglement over de erkenning en de 

algemene subsidiëring van het jeugdwerk.  

Art. 9: Dit reglement wordt aangepast telkens een goedgekeurd jeugdwerkbeleidsplan dit 

noodzakelijk maakt. 

Art. 10: Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van dit besluit. 

 


