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PERSOONSGEBONDEN ZAKEN
Preventie & samenleving

buurtwerking Baravanti - huishoudelijk reglement goedkeuring

Samenstelling
Aanwezig:
de heer Jan Claus, voorzitter; de heer Erik Broeckx, burgemeester; de heer Koen Dehaen, schepen; de
heer Steve D'Hulster, schepen; mevrouw Lieve Voets, schepen; mevrouw Goele Custers, schepen;
mevrouw Gitta Vanpeborgh, schepen; mevrouw Ilse Lacante, schepen; mevrouw Chris De Ridder,
OCMW voorzitter-schepen; de heer Mark Schampaert, raadslid; mevrouw Ingrid Pira, raadslid; de heer
Walter Duré, raadslid; de heer Naranjo Decamps, raadslid; de heer Tom Van Grieken, raadslid;
mevrouw Annemie Huygh, raadslid; mevrouw Leen Van Acker, raadslid; de heer Raymond
Boudewijns, raadslid; de heer Ronny Vervoort, raadslid; de heer Peter Smol, raadslid; de heer Pieter
Reijniers, raadslid; de heer Peter Mous, raadslid; de heer Eddy Cloostermans, raadslid; mevrouw Dalia
Basurco, raadslid; mevrouw Gwenda Gaublomme, raadslid; mevrouw Ivy Schwieger, raadslid;
mevrouw Sofie Mortelmans, wnd. stadssecretaris

Verontschuldigd:
de heer Robin Libert, raadslid; mevrouw Davina De Herdt, raadslid; de heer Pieter Van der Veken,
raadslid; mevrouw Kristel Verrelst, raadslid; de heer Dirk Rochtus, raadslid

Stemming
Stemming volgens fractie
- 25 stem(men) voor: Erik Broeckx; Koen Dehaen; Steve D'Hulster; Lieve Voets; Goele Custers; Gitta
Vanpeborgh; Ilse Lacante; Chris De Ridder; Mark Schampaert; Ingrid Pira; Walter Duré; Naranjo
Decamps; Tom Van Grieken; Annemie Huygh; Leen Van Acker; Raymond Boudewijns; Ronny
Vervoort; Peter Smol; Pieter Reijniers; Peter Mous; Eddy Cloostermans; Dalia Basurco; Gwenda
Gaublomme; Ivy Schwieger; Jan Claus

Beschrijving
Aanleiding en context
Sinds kort heeft stad Mortsel haar eigen Baravanti, een vrolijk omgebouwde caravan die als mobiele
bar of winkeltje kan worden gebruikt tijdens een activiteit. De Baravanti werd reeds gebruikt bij
evenementen van de stedelijke diensten. De bedoeling is echter ook om de Baravanti uit te lenen aan
buurtcomités, plus-erkende verenigingen, scholen en niet-commerciële gebruikers met werking op
Mortsels grondgebied.
Door de Baravanti te verhuren kan de kostprijs van de realisatie ervan deels worden terugverdiend.
Door de prijzen te differentiëren naargelang het statuut van de ontlener, houden we in elk geval de
drempel laag voor o.m. buurtcomités, verenigingen en scholen.
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De verhuur van de Baravanti wordt opgenomen in het retributiereglement gebruik stedelijke
infrastructuur en materialen. Eens deze aanpassing in september door de gemeenteraad is
goedgekeurd, kan de Baravanti worden uitgeleend. Er worden verschillende tarieven gehanteerd
naargelang het statuut van de ontlener.
Regelgeving: bevoegdheid
Artikel 42, §3 van het gemeentedecreet: De gemeenteraad stelt de gemeentelijke reglementen vast.
Onverminderd de federale wetgeving in verband met de bevoegdheid van de gemeenteraad tot het
vaststellen van politieverordeningen, kunnen de reglementen onder meer betrekking hebben op het
gemeentelijk beleid, de gemeentelijke belastingen en retributies, en op het inwendige bestuur van de
gemeente.

Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad hecht goedkeuring aan het huishoudelijk reglement voor het ontlenen van de
Baravanti.

Bijlagen
1. Baravanti huishoudelijk reglement.pdf
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HUISHOUDELIJK REGLEMENT BARAVANTI MORTSEL
1. De Baravanti kan worden ontleend door buurtcomités, plus-erkende verenigingen, scholen en nietcommerciële gebruikers met werking op Mortsels grondgebied. Er gelden verschillende tarieven voor de
verschillende gebruikers (cf. retributiereglement voor het gebruik van stedelijke infrastructuur en
materialen).
2. Een aanvraag voor de huur van de Baravanti dient minstens 3 maanden voor de gevraagde huurperiode
te worden aangevraagd bij het stadsonthaal, Stadsplein 2, onthaal@mortsel.be of via het formulier op
www.mortsel.be.
3. Indien de Baravanti nog beschikbaar is voor de gevraagde periode, ontvangt de huurder een
overeenkomst en factuur (retributie). Om de overeenkomst definitief te maken, dient de huurder het
document ondertekend terug te bezorgen aan stad Mortsel en de factuur te betalen vóór de hierop
vermelde datum. In de overeenkomst staat waar en wanneer de sleutel en Baravanti kunnen worden
opgehaald en teruggebracht.
4. De maximum uitleentermijn bedraagt 72 uur.
Wanneer de huurder de Baravanti niet ophaalt of niet tijdig annuleert, wordt het huurgeld niet terugbetaald.
Annuleren gebeurt schriftelijk (per mail of per post) en uiterlijk 1 week voor de uitleendatum.
5. Indien de huurder een beschadiging of defect vaststelt, dient dit zo snel mogelijk (en uiterlijk 3 uur na
het ophalen van de Baravanti) per mail te worden gemeld aan stad Mortsel.
6. Beschadigingen en defecten die niet op deze manier werden gemeld en waarvan de kosten voor de
herstelling hoger zijn dan de geïnde retributie, zullen voor rekening van de huurder door de stad worden
hersteld. Hiervoor geldt een uitzondering als het defect kan toegeschreven worden aan slijtage.
7. Bij diefstal of verlies is de huurder een bijkomende vergoeding van 4000 euro verschuldigd.
8. De huurder staat in voor het op de juiste manier vervoeren van de Baravanti. Voor het vervoer volstaat
dat men in het bezit is van een rijbewijs B. Let wel: bij vervoer over de openbare weg, dient de huurder zelf
een duplicaat van de nummerplaat van het trekkende voertuig op de Baravanti te voorzien om tijdelijk aan
de Baravanti te bevestigen.
9. De huurder beheert de Baravanti als een goede huisvader. Hij treft de nodige maatregelen om schade en
diefstal te voorkomen en stalt de Baravanti bij voorkeur in een afgesloten ruimte. In geen geval mag de
Baravanti onbewaakt in de openbare ruimte worden achtergelaten.
10. De huurder en zijn/haar medewerkers volgen de praktische aanwijzingen op (cf. de handleiding in de
Baravanti).
13. Het is ten strengste verboden de Baravanti aan derden uit te lenen.
14. Het stadsbestuur kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele ongevallen of andere
schadegevallen die voortvloeien uit het gebruik van het ontleende materiaal.
15. De Baravanti mag enkel ontleend worden voor gebruik op grondgebied van de stad Mortsel. Het college
van burgemeester en schepenen kan hier in uitzonderlijke gevallen toch een toestemming voor geven.
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Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens de gemeenteraad
De wnd.stadssecretaris
get.) S.MORTELMANS

De voorzitter
get.) J. CLAUS

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
De wnd. stadssecretaris

De voorzitter

Sofie MORTELMANS

Jan CLAUS
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