Uittreksel
uit de notulen van de Gemeenteraad
28 maart 2022

Aanwezig:
Evelien De Both, wnd. burgemeester,
Leen Goossens, Evert De Smet, Brecht Cassiman, Peter Lagaert, schepenen,
Jenne De Potter, schepen van rechtswege,

Peter Vansintjan, Joost Franceus, Nadine Stalpaert, Matthias Diependaele, Peter Roman, Cyntia Braems,
Ann De Smet, Cynthia Van den Steen, Heidi Schuddinck, Dirk Minnaert, Kurt De Loor, Lode Bruneel,
Louie Van Rijsselberge, Sven Mornie, Yana Giovanis, Karel Busschop, Filip Morre, Benjamin Boone,
Samuel Paul, raadsleden,
Paul Lievens, voorzitter,
Koen Codron, algemeen directeur
Verontschuldigd:
Lieselotte De Roover, schepen,
Jan De Maesschalck, Marnic De Clercq, raadsleden
__________________________________________
12. Goedkeuren uitleenreglement herbruikbare bekers.
Bevoegd

Leen Goossens
Bevoegdheid
Artikel 41 2° van het Decreet Lokaal Bestuur
Wetten en reglementen

Het decreet van 2 juli 1981 betreffende de voorkoming en het beheer van afvalstoffen, gewijzigd bij decreet
van 20 april 1994
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2012 tot vaststelling van het Vlaams reglement
betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen;
Verwijzingsdocumenten

Collegebesluit 28/02/2022 overeenkomst met Hubeau Party Rentals
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Verantwoording
Stad Zottegem kocht de vorige jaren 5.000 herbruikbare bekers die ter beschikking gesteld worden aan
scholen, verenigingen, organisaties en wijk- en feestcomités gevestigd op het grondgebied van Zottegem.

Hiervoor gaan we samen werken met Hubeau Party Rentals die zal instaan voor de stockage van de bekers,

voor het leveren en het reinigen van de bekers. Enkel de reinigingskosten worden aangerekend (2 euro (incl.
BTW) per opbergbox – in elke box zitten 33 stuks) aan de ontlener.
De bedoeling is een ondersteuning te bieden bij het inrichten van activiteiten, evenementen, feesten,
optredens en dergelijke. Om alles in goede banen te leiden werd een uitleenreglement opgesteld.

Er zijn geen kosten aan verbonden. Enkel zal een ontvangst moeten geboekt worden telkens er vanuit de
stad een factuur wordt gestuurd aan Hubeau Party Rentals om de ontbrekende/beschadigde
bekers/opbergboxen aan te rekenen.
Financiële aspecten

De financieel directeur onderzocht de wettigheid en regelmatigheid van deze voorgenomen verbintenis in
het kader van interne controle.
De uitgave voor deze overheidsopdracht is voorzien in het exploitatiebudget binnen de beleids- en
beheerscyclus (BBC) in het boekjaar 2022 op budgetcode:
Beleidsdomein

RUIMTE

RUIMTE

Beleidsitem

032900

Overige vermindering van milieuverontreiniging

Algemene rekening

7460300

Schadevergoeding aan verenigingen

Krediet

0 euro

Ontvangsten

500 euro

De bevoegde schepen en een raadslid komen tussen.
Stemmen
Met algemene stemmen
BESLIST:
Artikel 1. Om het uitleenreglement voor herbruikbare bekers goed te keuren.

UITLEENREGLEMENT HERBRUIKBARE BEKERS
Artikel 1.
Dit reglement regelt het gebruik en de ontlening van herbruikbare bekers en transportbakken die door de
stad Zottegem ter beschikking worden gesteld.
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Dit materiaal wordt ter beschikking gesteld aan scholen, verenigingen, organisaties en wijk- en
feestcomités gevestigd op het grondgebied van Zottegem met de bedoeling een ondersteuning te bieden
bij het inrichten van activiteiten, evenementen, feesten, optredens en dergelijke.
Artikel 2.
De ontlener dient de herbruikbare bekers te bestellen via de webshop van Hubeau Party Rentals
(https://www.hubeau.be/herbruikbare-bekers/bak-herbruikbare-bekers-stad-zottegem-33-stuks).
Deze link staat ook op de website van de stad Zottegem.
Artikel 3.

De herbruikbare bekers kunnen geleverd worden op locatie per opbergbox van 33 stuks. De bekers kunnen
ook afgehaald worden op volgend adres: Hubeau Party Rental Zottegem, Buke 88, 9620 Zottegem
(055/30.33.36) en dit op vrijdag na 16.00 uur.

Het terugbrengen van de bekers gebeurt na afspraak.
Artikel 4.
Er wordt geen waarborg aangerekend. De bekers dienen door aanvrager omgekeerd in de bakken geplaatst
te worden. Voor elke ontbrekende beker zal er 1 euro worden aangerekend. Voor elke ontbrekende of
beschadigde opbergbox zal er 25 euro worden aangerekend.

De aanvrager betaalt de reinigingskosten: 2,00 euro (incl. BTW) per opbergbox. Alle ontleende bekers
worden sowieso gereinigd.
Artikel 5.
Het materiaal wordt zowel bij uitlening als bij teruggave gecontroleerd en geteld.
Artikel 6.

De ontlener verbindt er zich toe om tijdens de activiteit kenbaar te maken dat het om een duurzaam
evenement gaat waarop herbruikbare bekers worden gebruikt en afval gescheiden wordt ingezameld. De

ontlener zorgt voor de inzameling van de herbruikbare bekers en zet daartoe een inzamelsysteem (al of niet
met statiegeld) (en zo nodig ook een controlesysteem) op.
De Gemeenteraad

getekend Koen Codron
algemeen directeur

getekend Paul Lievens
voorzitter

Voor eensluidend afschrift op 6 april 2022

Robin Doeraene

Paul Lievens

wnd. algemeen directeur

voorzitter
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