Tariefreglement fietsverhuur (goedgekeurd in zitting van 23 oktober
2013)
DE RAAD,
 Gelet op het gemeentedecreet van 15/07/2005 zoals laatst gewijzigd tot op heden;
 Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 26/01/2009 houdende het goedkeuren van de
overeenkomst met betrekking tot de huur van fietsen bestemd voor infokantoor toerisme/Museum
Donkmeer;
 Gelet op het besluit van burgemeester en schepenen van 27/03/2012 om voor de fietsverhuur over
te schakelen van partner, namelijk van Het Verzet naar De Fietserij;
 Overwegende dat de gemeente Berlare momenteel geen inkomsten haalt uit de fietsverhuur en de
huidige inkomsten enkel voor De Fietserij bestemd zijn;
 Overwegende dat het billijk is dat gemeente Berlare 1,00 euro administratiekosten aanrekent
bovenop de huurprijs van De Fietserij, omwille van de administratieve verwerking van de
aanvragen;
 Overwegende dat de recente gemeentelijke tandem nog niet in het huidige reglement is
opgenomen, maar ook kan worden verhuurd door de dienst toerisme;
 Gehoord de uitleg ter zitting door schepen Malfliet;
 Gehoord de vraag van raadslid Marc Van Driessche of het niet haalbaar is om een fietsverhuur in
eigen beheer te beginnen, in samenwerking met De Sperwer v.z.w.;
 Gehoord het antwoord van schepen Malfliet die stelt dat dit om een serieuze investering gaat, dat
het economischer en makkelijker is om fietsen te vragen op afroep en dat De Sperwer v.z.w. enkel
een fietspoetsdienst is;
 Gehoord de argumentatie van raadslid Marc Van Driessche die oordeelt dat dit voorstel niet strookt
met het gemeentelijk beleidsplan waarin sprake is dat het bestuur impulsen wil geven aan
toeristische initiatieven.
BESLUIT:

19 stemmen voor (Wim Arbijn, Katja Gabriëls, Julien Wettinck, René Kets, Steven
Vandersnickt, An Van Driessche, Kris Malfliet, Luc Vercruyssen, Anne-Marie De Lausnay,
Francky Verhofstadt, Carine Meyers, Jan De Palmenaer, Marleen Zaman, Freddy
Schatteman, Rita Sichien, Frank Van Laere, Ingrid Rogiers, Lynn Vanhenden, Kim
Haentjens)
3 stemmen tegen (Marie-Christine Vleminckx, Marc Van Driessche, Albrecht Arbyn)
1 afwezig (Steven Baeyens)

ART. 1
Bepaalt dat volgend reglement van kracht is vanaf 1/11/2013:
Artikel 1
Volgende huurtarieven zijn van toepassing op de verhuurbare fietsen in het toeristisch infokantoor:

volwassenenfiets
1/2 dag

kinderfiets

tandem

7,00 euro

5,00 euro

10,00 euro

1 dag

10,00 euro

7,00 euro

16,00 euro

weekend

16,00 euro

10,00 euro

21,00 euro

3 dagen

21,00 euro

16,00 euro

26,00 euro

4 tot 7 dagen

26,00 euro

21,00 euro

31,00 euro

8 tot 15 dagen

31,00 euro

26,00 euro

36,00 euro

16 tot 30 dagen

36,00 euro

31,00 euro

40,00 euro

Artikel 2
Blinden en hun begeleider kunnen gratis gebruik maken van de gemeentelijke tandem.
Artikel 3
Indien de fietsen niet tijdig ingeleverd worden, is er van rechtswege en zonder ingebrekestelling per
fiets een identiek aanvullend huurgeld verschuldigd per dag tot de datum dat de fiets wordt
ingeleverd. Een begonnen dag wordt in rekening gebracht als een volledige dag.
Artikel 4
Bij diefstal of beschadiging zal de winkelwaarde van de fiets (400,00 euro) of de kostprijs voor de
reparatie van de beschadiging verhaald worden op de huurder.
ART. 2
Maakt een afschrift van dit besluit voor verder gevolg over aan de:
 heer gouverneur, Gouvernementstraat 1, 9000 GENT
 dienst toerisme, Donklaan 123, 9290 BERLARE
 financieel beheerder, Dorp 22, 9290 BERLARE
ART. 3
Bepaalt dat dit besluit zal worden afgekondigd conform artikel 186 van het gemeentedecreet.
NAMENS DE GEMEENTERAAD
In opdracht,
get. Bob Pieters
gemeentesecretaris dd

get. Wim Arbijn
voorzitter
VOOR EENSLUIDEND AFSCHRIFT

Bob Pieters
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