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Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad 
 
PROVINCIE LIMBURG Arrondissement Hasselt 
 

 

 
 
Zitting van 29 juni 2015 
 

Aanwezig 
 
 
 

 

Dames en Heren: Spooren Hugo, Voorzitter Gruyters Bart, Burgemeester; Vanleeuw, Guypen, 
Berden, Vandersmissen en Vanuytrecht, Schepenen; Grosemans, Schepen van rechtswege en 
OCMW- voorzitter; Vandenrijt, Appeltans, Pauly, Boesmans, De Norre, Moyaers, Ector, Laenen, De 
Waele, Orens, Berden, Graulus, Vanwing, Claes, Vanschoonbeek, Smeets; Raadsleden; Creten 

Nathalie, Stadssecretaris. 

Verontschuldigd 
 
 

 
 
 

 

 
 
DE GEMEENTERAAD 

Goedkeuring uitleenreglement voor speelkoffers. 
 
Overwegende dat er jaarlijks in Herk-de-Stad heel wat activiteiten voor kinderen worden georganiseerd door 
uiteenlopende lokale organisatoren;  
 
Overwegende dat er eveneens jaarlijks in Herk-de-Stad heel wat buurtbarbecues worden georganiseerd;  
 
Overwegende het voorstel om drie speelkoffers en één grimeerkoffer aan te kopen en ruim ter beschikking te stellen 
van deze Herkse organisatoren (verenigingen en inwoners);  
 
Overwegende het voorstel van uitleenreglement voor deze speelkoffers: 

Uitleenreglement voor speelkoffers  
Afdeling 1. Definities 
Artikel 1 
Een speelkoffer bevat allerlei spelmateriaal dat kan uitgeleend worden. Er zijn vier verschillende koffers: drie 
met spelmateriaal en één grimeerkoffer. De drie speelkoffers richten zich tot drie verschillende 
leeftijdsgroepen :  
Speelkoffer 1 – kleuters 
Speelkoffer 2 : kinderen van 6 tot 8 jaar 
Speelkoffer 3 : kinderen van 8 tot 10 jaar 
 
Afdeling 2. Doelgroep 
Artikel 2 
§1. Speelkoffers kunnen ontleend worden door :  
- organisatoren van speelstraten en buurtbarbecues op het grondgebied van Herk-de-Stad 
- Herkse verenigingen 
- Herkse scholen  
- inwoners van Herk-de-Stad  
 
§2. Speelkoffers kunnen enkel door meerderjarigen ontleend worden. Zij zijn ook contactpersoon voor de 
dienst Jeugd. 
 
Afdeling 3. Regeling 
Artikel 3 
§1. De speelkoffer kan per dag uitgeleend worden en dient de eerste werkdag erop terug gebracht.   
§2. Er kunnen meerdere koffers tegelijk ontleend worden.  
 
Artikel 4 
§1. De speelkoffers worden aangevraagd door het invullen van het daarvoor bestemde aanvraagformulier 
dat terug te vinden is op de gemeentelijke website www.herk-de-stad.be . De aanvraag dient bezorgd te 
worden aan de dienst Jeugd via jeugd@herk-de-stad.be.   
§2. Aanvragen kunnen maximaal zes maanden en minimum één week vooraf gebeuren. 
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Artikel 5 
§1. De speelkoffers staan ter beschikking op de dienst Jeugd, Ridderstraat 6, Herk-de-Stad. De koffers 
moeten op de afgesproken datum afgehaald worden.  
§2. Bij het afhalen ondertekent de aanvrager een document waardoor de aanvrager akkoord gaat met het 
uitleenreglement en dat de inhoud van de speelkoffers volledig en in goede staat is. 
 
Afdeling 4. Kostprijs 
Artikel 6 
§1. Het ontlenen van een speelkoffer is gratis.  Voor de grimeerkoffer wordt een bijdrage van 20 euro 
gevraagd. 
§2. Bij het ontlenen van een speelkoffer en grimeerkoffer wordt een waarborg van 100 euro per koffer 
gevraagd. De koffers worden bij het afhalen samen met de dienst Jeugd gecontroleerd. 
§3. De waarborg wordt terugbetaald indien de koffer in dezelfde staat wordt teruggebracht. Dit geldt niet 
voor verbruiksgoederen zoals schmink. Wanneer er materiaal stukgegaan is of verloren is, zal een deel of 
de volledige waarborg ingehouden worden naargelang de waarde van het materiaal. Indien de kosten hoger 
oplopen dan de waarborg wordt het resterende bedrag in rekening gebracht. De ontlener stelt de dienst 
Jeugd zelf op de hoogte van schade of verlies bij het terugbrengen van de speelkoffers. De koffers worden 
bij het terugbrengen altijd samen gecontroleerd door de dienst Jeugd en de aanvrager. 
§4. Wanneer het materiaal niet op het afgesproken moment wordt teruggebracht, wordt een vergoeding van 
20 euro  per dag aangerekend. 

 
 

BESLUIT met algemene stemmen: 
 
Artikel 1. 
In te stemmen met de aankoop van drie speelkoffers en één grimeerkoffer.  
 
Artikel 2. 
Het navolgend reglement voor het uitlenen van speelkoffers goed te keuren.  
 
Uitleenreglement voor speelkoffers  
Afdeling 1. Definities 
Artikel 1 
Een speelkoffer bevat allerlei spelmateriaal dat kan uitgeleend worden. Er zijn vier verschillende koffers: drie met 
spelmateriaal en één grimeerkoffer. De drie speelkoffers richten zich tot drie verschillende leeftijdsgroepen :  
Speelkoffer 1 – kleuters 
Speelkoffer 2 : kinderen van 6 tot 8 jaar 
Speelkoffer 3 : kinderen van 8 tot 10 jaar 
 
Afdeling 2. Doelgroep 
Artikel 2 
§1. Speelkoffers kunnen ontleend worden door :  
- organisatoren van speelstraten en buurtbarbecues op het grondgebied van Herk-de-Stad 
- Herkse verenigingen 
- Herkse scholen  
- inwoners van Herk-de-Stad  
 
§2. Speelkoffers kunnen enkel door meerderjarigen ontleend worden. Zij zijn ook contactpersoon voor de dienst 
Jeugd. 
 
Afdeling 3. Regeling 
Artikel 3 
§1. De speelkoffer kan per dag uitgeleend worden en dient de eerste werkdag erop terug gebracht.   
§2. Er kunnen meerdere koffers tegelijk ontleend worden.  
 
Artikel 4 
§1. De speelkoffers worden aangevraagd door het invullen van het daarvoor bestemde aanvraagformulier dat terug 
te vinden is op de gemeentelijke website www.herk-de-stad.be . De aanvraag dient bezorgd te worden aan de 
dienst Jeugd via jeugd@herk-de-stad.be.   
§2. Aanvragen kunnen maximaal zes maanden en minimum één week vooraf gebeuren. 
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Artikel 5 
§1. De speelkoffers staan ter beschikking op de dienst Jeugd, Ridderstraat 6, Herk-de-Stad. De koffers moeten op 
de afgesproken datum afgehaald worden.  
§2. Bij het afhalen ondertekent de aanvrager een document waardoor de aanvrager akkoord gaat met het 
uitleenreglement en dat de inhoud van de speelkoffers volledig en in goede staat is. 
 
Afdeling 4. Kostprijs 
Artikel 6 
§1. Het ontlenen van een speelkoffer is gratis.  Voor de grimeerkoffer wordt een bijdrage van 20 euro gevraagd. 
§2. Bij het ontlenen van een speelkoffer en grimeerkoffer wordt een waarborg van 100 euro per koffer gevraagd. De 
koffers worden bij het afhalen samen met de dienst Jeugd gecontroleerd. 
§3. De waarborg wordt terugbetaald indien de koffer in dezelfde staat wordt teruggebracht. Dit geldt niet voor 
verbruiksgoederen zoals schmink. Wanneer er materiaal stukgegaan is of verloren is, zal een deel of de volledige 
waarborg ingehouden worden naargelang de waarde van het materiaal. Indien de kosten hoger oplopen dan de 
waarborg wordt het resterende bedrag in rekening gebracht. De ontlener stelt de dienst Jeugd zelf op de hoogte van 
schade of verlies bij het terugbrengen van de speelkoffers. De koffers worden bij het terugbrengen altijd samen 
gecontroleerd door de dienst Jeugd en de aanvrager. 
§4. Wanneer het materiaal niet op het afgesproken moment wordt teruggebracht, wordt een vergoeding van 20 euro  
per dag aangerekend.  
 
Artikel 3. 
Onderhavig raadsbesluit in toepassing van artikel 248 tot en met 261 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en 
latere wijzigingen, mee te delen aan de Heer provinciegouverneur, terwijl een afschrift van dit besluit ter 
kennisgeving en uitvoering wordt overgemaakt aan: 

- Dienst Jeugd, 
- Dienst Financiën. 

 
NAMENS DE GEMEENTERAAD: 
In opdracht: 
 
De Secretaris,                                                         De Voorzitter,   
W.g. Creten N.                               W.g. Spooren H. 
 

 
 

VOOR EENSLUIDEND AFSCHRIFT: Herk-de-Stad, 29 juni 2015. 
In opdracht: 
 
 
 
 
 
De Secretaris,             De Voorzitter, 
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