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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; de heer Mark Demesmaeker; mevrouw Joke Ots; de heer Wim
Demuylder; de heer Marc Sluys; de heer Sven Vranken; de heer Jo Lories; mevrouw Mennem Dibe;
mevrouw Conny Roekens; mevrouw Nelly Lanis; de heer Dirk Van Heymbeeck; mevrouw Brigitte
Moyson; de heer Rogier Lindemans; de heer Richard Severijns; de heer Dries Devillé; mevrouw AnneMarie Mestdag; mevrouw Sonia Christiaens, stadssecretaris

Beschrijving
Aanleiding en doel
De fuifzaal JC De Kazerne draait op volle toeren. Sinds de ingebruikname oktober 2014 vonden tot op
heden 20 fuiven plaats en 10 andere activiteiten zoals quiz, optredens, receptie en repaircafé. Met in
het voorjaar 2016 nog 15 activiteiten op de planning en reeds 6 aanvragen voor fuiven voor het
najaar, lijkt dit succesverhaal zich door te zetten.
Sinds het begin van de uitbating proberen we een niet te strenge aanpak aan te nemen: flexibele
omgang, toestemming voor cocktails en afwijking sluitingsuur tot 05u,... Uit de vele feedback
(organisatoren, verantwoordelijke, conciërge,...) en overleg met veiligheidsdiensten is gebleken dat er
verbeterpunten zijn om de fuifzaal te optimaliseren en eventuele schermutselingen tot het minimum
te herleiden.
Deze verbeterpunten wensen we op te nemen en aan te passen in het zalenverhuurreglement.
Advies en motivering
De grootste aanpassingen in het reglement zijn:

1. Invoeren fuifcoaches: fuifcoaches worden deskundigen die de organisatie verplicht is om in te
zetten. Deze fuifcoachen kennen de fuifzaal, kennen de technische eigenschappen en
apparaturen, kennen de drug- en alcoholwetgeving, kunnen de security briefen,... Dit geeft
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aan de organisatoren zelf een aanspreekpunt en redder in nood en vermijd het aantal banale
nachtelijke telefoontjes naar de conciërge. De fuifcoaches willen we graag uitbetalen via
vrijwilligersvergoeding. Dit omdat de uitbetaling dan binnen een wettelijk kader gebeurt en
anderzijds zijn ze tijdens hun werk dan ook verzekerd. Als richtcijfer hebben we drie dagen
vrijwilligerswerk (€ 32,71) indachtig (€ 98,13): dag van en dag na de fuif (fuif loopt over twee
dagen) en een dag feedback aan de jeugddienst. Gelet op hun aanwezigheid en
verantwoordelijkheid van 20u 's avonds tot 04u 's nachts, lijkt dit een plausibele vergoeding.
Dit blijft trouwens budgetneutraal: wij vorderen het bedrag terug aan de organisator via
(voorschot)factuur. Gelet op de winstmarges van fuiven is dit een klein bedrag tegenover de
service die ze ervoor terugkrijgen.

2. Verduidelijking dat ze zich moeten houden aan de voorwaarden voortvloeiend uit hun
aanvraag via het evenementenloket. De laatste fuiven kenden een mindere afloop dan de
eerste fuiven van 2015. Er is een verband tussen vechtpartijen-sluitingsuur tot 05u-sterke
drankvergunning. We wensen de echte sterke dranken zoals wodka, jenevers, gin, whiskey,
tequilla,... voorlopig niet toe te staan en anderzijds de afwijking van het sluitingsuur op 04u te
brengen. Deze maatregelen worden opgenomen in hun toestemming voor het evenement. Als
blijkt dat alles positief evolueert, kunnen de maatregelen opnieuw versoepeld worden. Dit
wordt in nauwe samenwerking met politie en overlastplatform opgevolgd. Evaluatie terug te
vinden in het verslag overlastplatform

3. Inzetten security. Oorspronkelijk volstond het om 6 fuifstewards in te schakelen. Deze
personen hadden geen enkele bewakingstaak, ze dienden eerder om een oogje in het zeil te
houden. Blijkt dat dit veelal onvoldoende is, dat sommige fuifstewards zich toch een aantal
bewakingstaken toeëigenen en dat politie sterk aanraadt om een aantal security te voorzien
bij fuiven i.p.v. fuifstewards. Onder security wordt verstaan ofwel een professionele
bewakingsfirma ofwel vrijwilligers ofwel een combinatie van beiden. De vrijwilligers dienen
hun aanvraag in en krijgen na controle door politie uiteindelijk toestemming van de
Burgemeester om een aantal bewakingstaken uit te voeren. Alle info betreffende procedure,
wie, wat,... wordt meegedeeld bij reservatie van de zaal. Wij stellen voor om de 6
fuifstewards te vervangen door 6 security.
4. Vermelding van forfaitaire toeslagen bij het niet naleven van de regels. We merken op dat
sommige organisatoren het niet zo nauw namen met de regels. Nu kunnen we verwijzen naar
het reglement dat er boetes op staan. De boete is afhankelijk van de inbreuk.
Juridische gronden
- Zalenverhuurreglement fuifzaal jeugdcentrum De Kazerne goedgekeurd door de gemeenteraad op
27 mei 2014.
- Aangepast zalenverhuurreglement fuifzaal jeugdcentrum De Kazerne goedgekeurd door de
gemeenteraad op 23 juni 2015.
- Beslissing college van burgemeester en schepenen dd. 28 december 2015.

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
Niet van toepassing
Beleidsinformatie
7 - Vrijetijdsbeleid voor allen > 1 - Ondersteuning van het particulier vrijetijdsaanbod > 8 - Een
fuifbeleid ontwikkelen en fuifinitiatieven opzetten en ondersteunen

Besluit
Artikel 1
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Het gewijzigde zalenverhuurreglement Jeugdcentrum De Kazerne, waarvan de tekst integraal deel
uitmaakt van dit besluit, wordt goedgekeurd.

Bijlagen
1. 20160126_Zalenverhuurreglement Jeugdcentrum De Kazerne_definitief.pdf
2. 20160126_Zalenverhuurreglement Jeugdcentrum De Kazerne_definitief.docx
3. Collegebeslissing 28 december 2015 - aanpassing zalenverhuurreglement jeugdcentrum De
Kazerne..pdf
Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens de Gemeenteraad
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1500 Halle, 26 januari 2016

De secretaris van de gemeenteraad

De voorzitter van de gemeenteraad

mevrouw Sonia Christiaens, stadssecretaris

de heer Bertrand Demiddeleer
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