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PUNT 13
Borgreglement voor kleinere massamanifestaties
De raad,
Gelet op het gemeentedecreet van het Vlaamse Gewest
Gelet op de NGW
Gelet op de wet van 12 november 1997 betreffende de openbaarheid van bestuur in de provincies en gemeenten
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur en het besluit van de VR tot oprichting van een
beroepsinstantie
Gelet op de aanvullende omzendbrief op de openbaarheid van bestuur VR 2004/26 van 4 juni 2004
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen
Gelet op het decreet van 28 april 1993 en latere wijzigingen houdende regeling voor het Vlaamse gewest van het administratief toezicht op
de gemeenten
Gelet op het feit dat elke manifestatie op het grondgebied van de gemeente Voeren slechts toegelaten is mits voorafgaande toelating van
het gemeentebestuur en desgevallend op gunstig advies van andere overheden
Gelet op ons door de overheid goedgekeurd belastingreglement op de grote massamanifestaties waarin wij opteerden voor de echte
nadeelberokkenende manifestaties op publiek domein
Gelet op het feit dat de kleinere manifestaties daardoor ingericht zouden kunnen worden zonder dat er achteraf enige controle op het
gebruik van onze publieke domeinen kan gebeuren zonder kostenaanrekening
Dat het daarom wenselijk is om voor de kleinere manifestaties terug te grijpen naar de borgsom van 200 euro die betaald dient te worden
vóór de vergunning afgeleverd wordt en die terugbetaald wordt nadat vastgesteld wordt dat er geen schade is aangericht aan het publieke
domein en het aanpalende private domein

besluit
met 14 stemmen voor, / stemmen tegen en / onthoudingen
Artikel 1

Voor de volgende manifestaties op het openbare domein (wegen, straten, paden, terreinen, pleinen,
plaatsen, gebouwen) dient een borgsom van 200 euro betaald te worden:
- georganiseerde wandelingen tot 2999 deelnemers
- fietsevenementen tot 99 deelnemers met uitzondering van de door de officiële bonden georganiseerde
wedstrijden
- gemotoriseerde organisaties tot 24 deelnemers

Artikel 2

De borgsom dient per overschrijving betaald te worden voor de vergunning wordt verleend en overgemaakt.

Artikel 3

De controle op het gebruik van het openbare domein geeft aanleiding tot terugbetaling van het totale bedrag
als uit de controle blijkt dat alles conform de afspraken werd uitgevoerd

Artikel 4

Geven o.a. aanleiding tot een weigering van terugbetaling van de totale borgsom:
- schade aangericht aan het openbare domein ten gevolge van de organisatie
- eventuele schade berokkend aan privaat terrein of private goederen tijdens de organisatie
- het niet zindelijk nalaten van de gebruikte routes
- het niet opruimen van de bewegwijzering en andere toegelaten materialen na de ingebruikname van het
openbare domein
- inbreuken van diverse aard vastgesteld door de lokale politie tijdens de organisatie

Artikel 5

Organisaties die niet voldoen aan hun borgverplichting worden geweigerd. Het bestuur houdt zich het recht
voor om te doen verbaliseren op het niet naleven van de aanvraagmodaliteiten indien er geen rekening wordt
gehouden met de uitgevaardigde weigering

Artikel 6

Om eventuele overlappingen te vermijden dient dit reglement in samenhang gelezen te worden met ons
belastingreglement op de georganiseerde massamanifestaties
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