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Advies Cultuurraad – 23 oktober 2019 

Betreft: aanpassing reglement uitleenmateriaal 

Op 05/09/2019 heeft Masha Tack, vrijetijdsconsulente, de GRC-voorzitter laten weten dat de gemeente 
binnenkort wenst over te stappen naar een geautomatiseerd systeem voor het uitleenmateriaal, 
waardoor een aangepast reglement zich opdringt. 

De vraag aan de GRC was tweeërlei: 

1) opmerkingen geven op de eerste versie van het aangepast reglement; 

2) laten weten of de verenigingen die de GRC vertegenwoordigt weinig (of geen) beroep doet op 
het gemeentelijk uitleenmateriaal. 

Op 08/09/2019 heeft de voorzitter van de GRC beide vragen voorgelegd aan alle GRC-bestuursleden 
en aan alle afgevaardigden van de (socio)culturele verenigingen. 

Feedback van enkele verenigingen 

▪ Andante Favore: gebruikt enkel een tapijt dat zich in de kelder van het gemeentehuis bevindt. Ze 
plaatsen het zelf op de zaterdag van Latem Kerstdorp om er de muzikanten op te installeren voor 
het traditioneel kerstconcert. 

▪ Christelijk erfgoed van Deurle: doet niet vaak beroep op het gemeentelijk uitleenmateriaal. 

▪ Latems Creatief: maakt geen gebruik van het opgesomd uitleenmateriaal. Voor tentoonstellingen 
gebruiken zij enkel de ophangdraden en eventueel dominoblokken. Ze ontlenen wel één keer per 
jaar tentoonstellingspanelen en haken bij de provincie uitleendienst. Tot nu is altijd iemand van de 
bestuursleden die gaan afhalen en terugbrengen. Daarvoor huren ze een bestelwagen in. 

➔ Kunnen ze beroep doen op het gemeentepersoneel voor afhaal en terugbezorging? 

▪ Vrank en Vroom: maakte weinig gebruik van het gemeentelijke uitleenmateriaal. 

Bedenkingen van de GRC bij het uitleenreglement 

Niet alle verenigingen hebben tijd of voldoende fitte mensen om de tenten te helpen  
opzetten en afbreken. 

➔ De GRC adviseert dat verenigingen gratis beroep kunnen doen op gemeentelijk personeel voor het 
opbouwen en afbreken van de tenten, of op de hulp van asielzoekers. De GRC adviseert tevens om 
dit formeel op te nemen in het uitleenreglement. 

➔ De GRC blijft aandringen op een onderzoek naar de wenselijkheid van of nood aan een polyvalente 
zaal, eventueel in het kader van het intergemeentelijk samenwerkingsverband (zie ook advies 
meerjarenplan), zodat tenten niet meer noodzakelijk zijn. 

Aanpassingen van het document ‘Reglement gebruik gemeentelijke uitleeninfrastructuur’ 

In het document in bijlage worden enkele correcties voorgesteld a.h.v. ‘track changes’. Tevens werd 
de opmaak, inzonderheid de nummering, consequent aangepast. 

Bedenkingen van de GRC in de marge van het uitleenreglement 

▪ Ondanks de herhaaldelijke vraag aan de bevoegde schepen van één van de bestuursleden en 
niettegenstaande de gemeente blijkbaar beschikt over evacuatieplannen voor de lokalen die door 
de verenigingen worden gebruikt (volgens Jef Van den Heede in het overleg met Barbara, Kris 
Dellaert en Martine Vanhoucke op 06/03/2019), zijn deze plannen noch de noodnummers nog 
steeds niet beschikbaar in deze lokalen. 
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➔ de GRC adviseert om 

✓ de evacuatieplannen en een lijst met noodnummers ter beschikking te stellen in de lokalen; 

✓ de verenigingen die de lokalen gebruiken enige uitleg te geven over de evacuatieplannen; 

✓ de evacuatieplannen raadpleegbaar te maken via de gemeentelijke 
website bij de rubriek “Vrije tijd – Cultuur - Culturele infrastructuur – 
overzicht zalen” (of is dat om veiligheidsredenen niet aangewezen?); 

✓ - naast de capaciteit, adres en foto van elk gemeentelijk lokaal - eveneens het beschikbaar 
materiaal (koppen/glazen, geluidsinstallatie, beamer, …), naam en GSM-nummer van de 
verantwoordelijke om de sleutel op te halen en/of het lokaal te openen weer te geven op de 
webpagina ‘overzicht zalen’; 

✓ de huurder van een gemeentelijk lokaal te informeren over de afmetingen ervan en over de 
locatie van de lichtpunten en stopcontacten. Kan in dat verband een grondplan ter 
beschikking gesteld worden van de huurder? 

 

 

 

Martine Vanhoucke 

Voorzitter GRC 

 

Bijlage 

1. Document ‘Reglement gebruik gemeentelijke uitleeninfrastructuur’, incl. correcties 

 


