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Uitleenreglementen van de herbruikbare beker
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD.
OPENBARE ZITTING VAN 26 AUGUSTUS 2004
Aanwezig : Hendrik Verbrugge, burgemeester; Andrea Achten, Danny
Hasevoets, Gerard Goris, Frank Deloffer, Erik Geladé, schepenen; Edgard Martens,
Luc Motmans, Magda Hanssen, Flor Ory, René Timmermans, Marc Rego, Paul
Driesen, Daniëlle Cremers, Marcel Daniëls, Andres Lesire, Armand Gos, Benny
Vreven, Anita Reekmans, Kris Uitdebroeks, Gentil Baptist, raadsleden; Wim
Thomas, secretaris
De gemeenteraad
Gelet op het decreet van 2 juli 1981 betreffende de voorkoming en het
beheer van afvalstoffen, gewijzigd bij onder meer het decreet van 20 april 1994;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 17 december 1997 tot
vaststelling van het Vlaams reglement inzake afvalvoorkoming en –beheer
(VLAREA) en zijn wijzigingen;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 18 december 2002 tot
vaststelling van het Uitvoeringsplan Huishoudelijke Afvalstoffen 2003-2007;
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet;
Gelet op het lidmaatschap van de gemeente in de Intercommunale
Intercompost C.V.b.a.;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 28 maart 2002 waarbij
diverse maatregelen zijn opgenomen die het voorkomen van afvalstoffen tot doel
hebben;
Overwegende dat de gemeente door de ondertekening van de
samenwerkingsovereenkomst met de Vlaamse Regering zich verbindt tot het
nemen van maatregelen die leiden tot de reductie van de restfractie afvalstoffen;
Overwegende dat prioriteit dient verleend te worden aan
afvalvoorkoming;
Overwegende dat er op het grondgebied van de gemeente regelmatig
fuiven en feesten georganiseerd worden in lokalen in eigendom van de gemeenten
of waarvoor de gemeente coördinerend optreedt;
Gelet op het intercommunaal project van de herbruikbare beker “I’ll be
back!”, opgestart in 2003
Gelet op de overeenkomst die de gemeente Alken afsloot met de
intercommunale Intercompost de dato 16 april 2003 waarbij aan de gemeente
Alken 5000 herbruikbare bekers ter beschikking werden gesteld en waarbij de
gemeente zich engageerde om het gebruik en het beheer van de herbruikbare
beker vast te leggen in een gemeenteraadsbesluit;
Gelet op de ervaringen tijdens de proefperiode van het gebruik van de
herbruikbare beker in het gemeentelijk gemeenschapscentrum Taeymans tijdens
het fuifseizoen september 2003-mei 2004;
Gelet op de vergaderingen van de werkgroep Afvalarme evenementen
inzake praktische bijsturing en sensibilisatie betreffende het gebruik van de
herbruikbare beker;
Gelet op het advies van de werkgroep Afvalarme evenementen de dato
12 mei 2004;
Gelet op het advies van de raad van bestuur van de gemeentelijke
gemeenschapscentra de dato 8 juni 2004, het advies van de milieuraad de dato 9
juni 2004, het advies van het dagelijks bestuur van de jeugdraad de dato 14 juni
2004, het advies van de sportraad de dato 15 juni 2004
Met 21 stemmen voor, 0 tegen en 0 onthoudingen;
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Besluit.
Uitleenreglement voor de herbruikbare bekers in de gemeentelijke
gemeenschapscentra Taeymans, d’Erckenteel, Sint-Joris
Artikel 1
De bekers worden aangevraagd via de hiertoe in bijlage voorziene
aanvraagformulieren. De aanvraag dient samen te gebeuren met de aanvraag van
de huurovereenkomst van de gemeenschapscentra bij de betrokken toezichter.
Artikel 2
De uitlening van de herbruikbare beker is gratis.
De uitlening van het bijbehorende materiaal (uitlekbakken, flyers en affiches) is
gratis.
Artikel 3
Bij het ontlenen van het materiaal wordt een waarborg cash betaald
door gebruikers-huurders van categorie B: € 50,00 per beginnende schijf
van 1000 bekers.
Door gebruikers-huurders van categorie C, D en E: € 100,00 per beginnende
schijf van 1000 bekers.
Zonder deze waarborg wordt het materiaal niet uitgeleend.
Indien aan alle voorwaarden zoals vermeld in artikel 3 is voldaan, en mits
mogelijke afhoudingen zoals vermeld in artikel 6, wordt deze waarborg
terugbetaald bij het inleveren van het materiaal.
Artikel 4
De herbruikbare bekers worden na het evenement grondig afgespoeld en
opgeborgen door de organisator in de daartoe voorziene uitlekbakken.
De ontlener verbindt er zich toe om tijdens de activiteit kenbaar te maken dat het
om herbruikbare bekers gaat die terug moeten ingeleverd worden. De ontlener
maakt hiervoor gebruik van de flyers en affiches die de gemeente ter beschikking
stelt. De ontlener zorgt voor de inzameling van de bekers en zet daartoe een
inzamelsysteem op.
Artikel 5
De herbruikbare bekers en het bijbehorende materiaal worden zowel bij de
uitlening als bij teruggave gecontroleerd en geteld door de toezichter van het
gemeenschapscentrum in samenspraak met de organisator. Er wordt een
schriftelijke staat van bevinding opgesteld zowel bij de uitlening als bij teruggave.
Deze dient voor akkoord ondertekend door beide partijen. Opmerkingen dienen op
dat moment geformuleerd.
Het tijdstip van ontvangst en inleveren wordt door de organisator afgesproken met
de toezichter.
Artikel 6
Voor verdwenen en beschadigde bekers wordt:
voor gebruikers-huurders van categorie B: vanaf 5 % uitval, een kost van
0,50 € per beker aangerekend.
voor gebruikers-huurders van categorie C, D en E: een kost van € 1,00 per
beker aangerekend.
Voor verdwenen en beschadigd materiaal worden volgende vergoedingen
aangerekend:
uitlekbak: 18,00 €
transportbak: 37,00 €
Het verschuldigde bedrag wordt afgehouden van de waarborg. Bij een negatief
saldo dient dit bijbetaald te worden
Artikel 7
Bij alle betwistingen doet het college van burgemeester en schepenen uitspraak.
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Uitleenreglement voor de herbruikbare bekers
voor binnenlocaties, andere dan de gemeentelijke
gemeenschapscentra op het grondgebied van Alken
buitenlocaties op het grondgebied van Alken
Artikel 1
De bekers worden aangevraagd minstens 2 maanden voor de activiteit op de
hiertoe voorziene aanvraagformulieren via de dienst duurzaamheid.
Artikel 2
De uitlening van de herbruikbare bekers is gratis.
De uitlening van het bijbehorende materiaal (transportbakken, uitlekbakken, flyers
en affiches) is gratis.
Artikel 3
Bij het ontlenen van het materiaal wordt een waarborg betaald
door gebruikers-huurders van categorie B(*): € 50,00 per beginnende schijf
van 1000 bekers.
door gebruikers-huurders van categorie C, D en E(*): € 100,00 per
beginnende schijf van 1000 bekers.
Zonder deze waarborg wordt het materiaal niet uitgeleend.
Indien aan alle voorwaarden zoals vermeld in artikel 3 is voldaan, en mits
mogelijke afhoudingen zoals vermeld in artikel 6, wordt deze waarborg
terugbetaald bij het inleveren van het materiaal.
Artikel 4
De herbruikbare bekers worden na het evenement grondig afgespoeld en
opgeborgen door de organisator in de daartoe voorziene uitlekbakken.
De ontlener verbindt er zich toe om tijdens de activiteit kenbaar te maken dat het
om herbruikbare bekers gaat die terug moeten ingeleverd worden. De ontlener
maakt hiervoor gebruik van de infoborden en affiches die de gemeente ter
beschikking stelt. De ontlener zorgt voor de inzameling van de bekers en zet
daartoe een inzamelsysteem op.
Artikel 5
De herbruikbare bekers en het bijbehorende materiaal worden zowel bij de
uitlening als bij teruggave gecontroleerd en geteld door de toezichter van het
gemeenschapscentrum in samenspraak met de organisator. Er wordt een
schriftelijke staat van bevinding opgesteld zowel bij de uitlening als bij teruggave.
Deze dient voor akkoord ondertekend door beide partijen. Opmerkingen dienen op
dat moment geformuleerd.
Het tijdstip van ontvangst en inleveren wordt door de organisator afgesproken met
de toezichter.
Artikel 6
Voor verdwenen en beschadigde bekers wordt:
voor gebruikers-huurders van categorie B: vanaf 5 % uitval, een kost van
0,50 € per beker aangerekend.
voor gebruikers-huurders van categorie C, D en E: een kost van € 1,00 per
beker aangerekend.
Voor verdwenen en beschadigd materiaal worden volgende vergoedingen
aangerekend:
uitlekbak: 18,00 €
transportbak: 37,00 €
Artikel 7
Bij alle betwistingen doet het college van burgemeester en schepenen uitspraak.
* gebruikers-huurders van categorie B:
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verenigingen aangesloten bij gemeentelijke adviesraden van Alken
alle onderwijsinstellingen in Alken
politieke partijen in de gemeenteraad van Alken vertegenwoordigd
kerkfabrieken Terkoest, Sint Joris, Centrum
* gebruikers-huurders categorie C:
verenigingen in Alken niet aangesloten bij gemeentelijke adviesraden van
Alken
privé-personen wonend in Alken
politieke partijen van Alken niet vertegenwoordigd in de gemeenteraad van
Alken
* gebruikers-huurders categorie D:
privé-personen buiten Alken
bedrijven en instellingen in Alken
* gebruikers-huurder categorie E:
verenigingen buiten Alken
politieke partijen buiten Alken
bedrijven en instellingen buiten Alken

Namens de gemeenteraad
De secretaris
(get.) Wim Thomas

De burgemeester-voorzitter
(get.) Hendrik Verbrugge

Voor eensluidend afschrift
De secretaris

De burgemeester

