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Gemeenteraad GOEDGEKEURD 
Besluit Zitting van 13 september 2016

ORGANISATIE EN 
GRONDGEBIEDSZAKEN

3 2016_GR_00190 Afvalpreventie - Uitleenreglement herbruikbare bekers - 
Goedkeuring

Samenstelling:

Aanwezig:
de heer Bertrand Demiddeleer, voorzitter; de heer Dirk Pieters, burgemeester; de heer Marc Snoeck; 
de heer Eddy Buelinckx; de heer Guy Nechelput; mevrouw Peggy Massien; mevrouw Dieuwertje Poté; 
de heer Christophe Merckx; de heer Johan Servé; mevrouw Marie-Rose Harnie; de heer Pieter 
Busselot; de heer Marc Devillé; mevrouw Anne Mattot; de heer Frans Dereymaeker; mevrouw 
Jacqueline Muyldermans; de heer Hedwig Van Rossem; de heer Jean-Jacques Fastenaekels; mevrouw 
Anja Deridder; de heer Marc Picalausa; mevrouw Joke Ots; de heer Wim Demuylder; de heer Marc 
Sluys; de heer Sven Vranken; de heer Jo Lories; mevrouw Mennem Dibe; mevrouw Nelly Lanis; de 
heer Dirk Van Heymbeeck; mevrouw Brigitte Moyson; de heer Rogier Lindemans; de heer Richard 
Severijns; de heer Dries Devillé; mevrouw Anne-Marie Mestdag; mevrouw Sonia Christiaens, 
stadssecretaris

Verontschuldigd:
de heer Mark Demesmaeker; mevrouw Conny Roekens

Beschrijving
Aanleiding en doel
De eerste generatie herbruikbare bekers werden ongeveer 10 jaar geleden door de stad aangekocht. 
Door intensief gebruik van deze bekers was slijtage zichtbaar en waren ze hoe dan ook dringend aan 
vervanging toe. De stad leende die bekers gratis uit aan verschillende Halse verengingen en 
particulieren.

De nieuwe herbruikbare bekers werden eind 2015 aangekocht door de dienst beleidsondersteuning. Er 
werd een grote partij bekers aangekocht die ingezet zouden (kunnen) worden bij grote evenementen 
zoals carnaval, daartoe zijn ondertussen de eerste initiatieven genomen.

De dienst openbare werken, mobiliteit & milieu (OMM) kreeg 960 bekers ter beschikking voor haar 
uitleendienst. Deze bekers werden ondertussen reeds verschillende malen ingezet bij evenementen 
van diverse omvang.

Ook het CC ’t Vondel kreeg een partij van de aangekochte bekers; deze worden ingezet bij fuiven. De 
reglementering daaromtrent werd reeds voorzien in hun zaalverhuurreglement.
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Het formaliseren van een uitleenreglement voor de dienst OMM en de jeugddienst (ontleent bekers 
aan jeugdverenigingen) dringt zich op.

Daartoe maakten de dienst beleidsondersteuning, de jeugddienst en de dienst OMM een ontwerp van 
uitleenreglement herbruikbare bekers op. 

Advies en motivering
Herbruikbare bekers hebben een aantal onmiskenbare voordelen tegenover de klassieke 
wegwerpbekers. Niet in het minst denken we aan een aantal ecologische voordelen zoals het 
reduceren van grondstofgebruik en het genereren van minder restafval (dat verbrand wordt!).
De bekers zijn onbreekbaar, vormvast, hittebestendig, geschikt voor warme en koude dranken en ze 
zijn stapelbaar.

Voordelen die bijdragen tot het behalen van de ambitieuze doelstellingen die aangegaan werden door 
het ondertekenen van de Burgemeestersconvenant (= Klimaatactieplan 2015-2020).

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld het uitleenreglement herbruikbare bekers goed te keuren.  

Juridische gronden
Beslissing college van burgemeester en schepenen dd. 12 augustus 2016. 

Financiële en beleidsinformatie

Financiële informatie
Aan de financiele dienst wordt gevraagd op welke registratiesleutel eventuele inkomsten moeten 
geboekt worden.

Beleidsinformatie
1 - Overig beleid

Advies
Financiële dienst
Gunstig advies
Ontvangst mag geboekt worden op 70409999-0380-ND-1419/001/001/001/001.

Besluit
Artikel 1
Het uitleenreglement herbruikbare bekers, waarvan de tekst integraal deel uit maakt van dit besluit, 
wordt goedgekeurd.

Uitleenreglement herbruikbare bekers

1. De stad Halle  leent ……….. herbruikbare bekers uit aan de vereniging / school / particulier / 
bedrijf ( schrapen wat niet past)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

voor de periode ……………………..  tot ……………………………….
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Telefoon of GSM-nummer:…………………………………….

E-mailadres: …………………………………………………….

 

2. De herbruikbare bekers worden afgewassen, gedroogd en vervolgens netjes opgeborgen in 
de daartoe bestemde bak en teruggebracht ten laatste op …………………  bij:

 de dienst openbare werken, mobiliteit & milieu van de Stad Halle, 2de verdieping, 
Oudstrijdersplein 18 - 1500 Halle.

 de jeugddienst, Jeugdcentrum ‘De Kazerne’, Leide 3 – 1500 Halle.

 

3. Het gebruik van de bekers is prioritair gericht naar activiteiten die plaatsvinden in Halle* en 
georganiseerd worden door:

 particulieren die gedomicilieerd zijn in Halle
 verenigingen met zetel in Halle
 verenigingen met zetel buiten Halle wanneer de georganiseerde activiteit in Halle plaatsvindt
 bedrijven gevestigd in Halle
 scholen uit Halle

* De aanvrager kan de bekers gebruiken buiten Halle mits voldoende motivering bij de uitlenende 
stadsdienst en het verkrijgen van een schriftelijk akkoord.

4. Het gebruik ervan is gratis.

5. Bij teruggave van het pakket bekers wordt volgend bedrag aangerekend aan de ontlener voor:

 Ontbrekende, beschadigde of niet volledig proper en gedroogde beker: 1 euro/stuk
 Ontbrekende of beschadigde opbergbak: 50 euro/stuk
 Ontbrekende of beschadigde jeton: 0.05 euro/stuk
 Ontbrekende of beschadigde jetonsorteerbak: 25 euro/stuk
 Ontbrekende of beschadigde banner/roll-up: 100 euro/stuk.

6. De aanvrager verbindt zich ertoe om het ter beschikking gesteld communicatiemateriaal 
(banner/roller-up) te gebruiken. Het gebruik ervan wordt na afloop aangetoond door een foto te 
bezorgen aan de uitlenende stadsdienst. Naast de ter beschikking gestelde materialen zal de 
aanvrager gedurende het evenement op gepaste wijze het inzamelsysteem kenbaar maken (bijv. door 
het inzamelsysteem te vermelden op drankkaarten, bij digitale projecties, …).

Indien de bekers niet overeenkomstig punt 2 worden teruggebracht, wordt 25 euro/bak extra 
aangerekend. 

Ondergetekenden verklaren zich akkoord met hogervermeld reglement

 

De ontlener,                                                                                                        Voor de stad 
Halle
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Opgemaakt op twee exemplaren te  Halle op …………………………..

 

 

Bijlagen
1. Aanvraagformulier.pdf

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens de Gemeenteraad 

1500 Halle, 13 september 2016

De secretaris van de gemeenteraad De voorzitter van de gemeenteraad

 

mevrouw Sonia Christiaens, stadssecretaris de heer Bertrand Demiddeleer


