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Artikel 1.
Verenigingen kunnen een beroep doen op het gemeentebestuur voor het vervoeren van materialen noodzakelijk voor de organisatie van hun activiteiten, zoals
materiaal voor een fuif, toneelopvoering, optreden,
tentoonstelling, kamp.
Artikel 2.
Alleen verenigingen die lid zijn van een gemeentelijke
adviesraad of die actief zijn op het grondgebied van de
gemeente kunnen een aanvraag tot transport indienen bij
de dienst vrije tijd, bij voorkeur digitaal via het uit-loket
op de website van de gemeente. De vereniging doet de
aanvraag minimum 14 dagen voor de geplande datum
van het transport. Het transport wordt toegestaan voor
zover de nodige middelen beschikbaar zijn.
De dienst vrije tijd legt de aanvragen die kennelijk
onredelijk zijn voor aan het college van burgemeester en
schepenen.

Indien het transport plaatsheeft buiten de normale
kantooruren, of op een zaterdag, een zondag of een
feestdag, wordt het bedrag van de retributie verdubbeld.
Artikel 6.
De retributie is verschuldigd door de persoon die namens de vereniging de aanvraag heeft ingediend.
Artikel 7.
§ 1. De retributie moet betaald worden binnen een
termijn van dertig dagen, te rekenen vanaf de kennisgeving van het bedrag van de retributie.
§ 2. In geval van niet betaling kan de financieel
beheerder, na aanmaning met een aangetekende brief,
de retributie invorderen bij dwangbevel.
Voor elke aanmaning per aangetekende brief zal een
forfaitaire administratieve kost aangerekend worden van
20 euro.

Artikel 3.
Het gemeentebestuur stelt een voertuig met chauffeur
ter beschikking. Het laden en lossen gebeurt door de
leden van de vereniging.

Artikel 8.
Onverminderd de toepassing van de bepalingen van dit
reglement is het college van burgemeester en schepenen
gemachtigd om de tarieven bepaald in artikel 5 te
wijzigen.

Artikel 4.
Het gemeentebestuur heft een retributie op het ter
beschikking stellen van een voertuig met chauffeur voor
transport buiten de gemeente.

Artikel 9.
Dit reglement zal worden bekendgemaakt op de gemeentelijke website.
Het is bindend de vijfde dag na de bekendmaking.

Artikel 5.
Het bedrag van de retributie wordt forfaitair vastgesteld
op 75 euro per voertuig en per dagdeel.
Een dagdeel duurt maximaal vier uur. Vanaf de ingang
van het vijfde uur wordt een tweede dagdeel in rekening
gebracht.

Artikel 10.
Een voor eensluidend verklaard afschrift van dit besluit
zal binnen een termijn van twintig dagen aangetekend
worden verzonden naar de gouverneur van de provincie
Vlaams-Brabant, voor kennisgeving.
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