REGLEMENT KAMPVERVOER JEUGDVERENIGINGEN
Art. 1. Wat?
Binnen de perken van het budget, wordt het vervoer van en naar de kampplaatsen van de erkende Oostkampse
jeugdverenigingen van het voorbije werkjaar door het gemeentebestuur betaald.

Art. 2. Voorwaarden
2.1 Enkel tijdig ingediende documenten komen in het dossier.
2.2 Enkel terugbetaling van kosten voor voertuig, chauffeur en brandstof voor het vervoer van materiaal vanuit
Oostkamp van en naar de kampplaats.
2.3 Kosten voor vervoer van personen, transport per boot of trein, douanerechten of tol komen niet in aanmerking
voor betaling.
2.4 Slechts één heenrit en één terugrit per kampplaats per periode worden terugbetaald.
2.5 Per rit komt maar één voertuig in aanmerking voor terugbetaling.
Voor verenigingen met een eigen firma (niet de voorgestelde firma)
Het tarief van de eigen firma mag niet meer bedragen dan dat van de voorgestelde firma
De eventuele meerkost moet de jeugdbeweging zelf betalen

Art. 3. Procedure
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8

De dienst Jeugd stuurt een bestek met een aantal voorwaarden op naar een aantal firma’s.
De beste/goedkoopste firma -afhankelijk van gunningsvoorwaarden- wordt bekendgemaakt.
De jeugdverenigingen kiezen om met deze firma of met een eigen firma te werken.
De dienst Jeugd geeft alle data en plaatsen door aan de firma.
Jeugdverenigingen met een eigen firma, spreken zelf af met hun firma.
Alle facturen moeten worden doorgestuurd naar de dienst Jeugd.
Het gemeentebestuur betaalt alle facturen.
De jeugdvereniging moet bepaalde informatie aan de dienst Jeugd bezorgen.
Dat kan op papier of elektronisch.

Tegen 15 februari van het huidige werkjaar
Data én het dagdeel van de heenrit en terugrit van kampvervoer
Tegen 1 oktober na het werkjaar
Gedateerde facturen (als de firma die niet zelf doorstuurde naar het gemeentebestuur)

Art. 4. Berekening
4.1 Alle facturen die onder de voorwaarden, vernoemd in art. 2, voldoen, worden door de gemeente betaald.

4.2 Indien het totale bedrag van deze facturen het vastgestelde bedrag overschrijdt, wordt een procedure, vermeld
in art. 4.3 tot 4.7, opgestart om de overige som terug te vorderen.
4.3 Via een berekening wordt een gemiddeld aantal kilometer vastgesteld dat de jeugdbewegingen mogen
afleggen. Dit aantal wordt berekend via de prijs per kilometer per factuur.
4.4 Bij overschrijding van het bedrag van de gemeentelijke toelage wordt de overige som teruggevorderd bij
jeugdbewegingen die het aantal kilometers per jeugdbeweging hebben overschreden. De som die bij deze
jeugdbewegingen elk wordt teruggevorderd, wordt berekend via het aandeel dat die jeugdbeweging heeft in
het totaal aantal overschreden kilometers
4.5 In het geval dat er bij een jeugdbeweging geld teruggevorderd wordt betreffende het kampvervoer wordt de
som betaald via afhouding van de gemeentelijke werkingssubsidies voor de betrokken jeugdvereniging. Indien ze
géén gemeentelijke toelage ontvangen, wordt de som teruggevorderd via een gemeentelijke factuur.
4.6 Er wordt géén geld teruggevorderd bij jeugdbewegingen die op eigen initiatief een goedkopere firma hebben
aangesproken, zolang zij onder het gemiddeld aantal km bleven.
4.7 Er wordt géén geld teruggevorderd bij jeugdbewegingen die via de gemeente hun kampvervoer hebben
geregeld en die onder het gemiddeld aantal km bleven.

Art. 5. Slotbepaling
Dit reglement gaat in op 1 Februari 2014 en vervangt voorgaande reglementen.
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