Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de gemeenteraad van 28 maart 2017 betreffende de goedkeuring
van het gemeentelijk reglement inzake de organisatie van kampvervoer.

REGLEMENT ORGANISATIE KAMPVERVOER

Artikel 1
Het gemeentebestuur organiseert kampvervoer als (logistieke) ondersteuning aan erkende Maarkedalse
jeugdwerkinitiatieven. Het kampvervoer is bestemd om materiaal van en naar de kampplaats te vervoeren en is niet
geschikt voor personenvervoer.
Artikel 2
 Er is uitsluitend kampvervoer in de maanden juli en augustus
 Enkel erkende jeugdwerkinitiatieven komen in aanmerking voor kampvervoer
 De kampplaats moet zich op Belgisch grondgebied bevinden
 Er wordt enkel kampvervoer toegestaan bij kampen die minstens 5 dagen duren, met minstens 20
deelnemers
 Het kampvervoer wordt beperkt tot de heen- en terugreis van één kamp per erkend jeugdwerkinitiatief
Artikel 3
 Het kampvervoer is gratis op weekdagen.
 De jeugdverenigingen betalen een opleg voor vervoer op weekend- en feestdagen. De opleg bedraagt 50%
van de werkuren gepresteerd op zaterdag, 100% voor de werkuren gepresteerd op zon- en feestdagen. Een
uurloon wordt vastgelegd op 30 euro. Dit is het gemiddelde van een werknemer op D-niveau.
 Jeugdverenigingen die zelf hun kampvervoer organiseren, ontvangen ter compensatie een subsidie van 60
euro per rit, met een maximum van 120 euro op jaarbasis.
Artikel 4
Kampvervoer naar een zusterstad is praktisch onmogelijk. Er wordt daarom een subsidie van 250 euro voorzien,
gedeeltelijk ter compensatie van de kosten van het vervoer naar de kampplaats.
Artikel 5
Een aanvraag voor kampvervoer wordt ingediend bij de Dienst Vrije Tijd vóór 15 mei, op de daartoe voorziene
formulieren. De planning wordt opgesteld in samenspraak met de dienst Openbare Werken.
De exacte praktische regelingen van het vervoer worden circa 2 weken voor vertrek gemaakt. Het jeugdwerkinitiatief
voorziet een adres met plan of routebeschrijving voor de chauffeur. Indien gewenst kan 1 persoon van het
jeugdwerkinitiatief de chauffeur vergezellen tijdens de rit. Het jeugdwerkinitiatief voorziet ter plaatse minstens 1
persoon voor de juiste plaatsing van de container.
Artikel 6
Bij misbruiken zal het gemeentebestuur, na advies van de jeugdraad, een schorsing voor een nader te bepalen duur,
opleggen.
Artikel 7
Bij inwerkingtreding van dit reglement wordt het gemeentelijk reglement inzake de organisatie van het kampvervoer
goedgekeurd in de gemeenteraadszitting van 23 december 2003 opgeheven. Dit reglement treedt in werking na de
goedkeuring in de Gemeenteraad van 28 maart 2017.
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