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Huidige context:
Verenigingen die jaarlijks een kamp organiseren konden tot enkele jaren geleden genieten van
de voorziening van tenten en kampvervoer dat mogelijk werd gemaakt door de gemeente. Sinds
de afschaffing hiervan is dit een extra zorg voor de voor de verenigingen op financieel en logistiek
vlak. Zij moeten nu op zoek gaan naar alternatieven bij ouders, familie, vrienden of externe
bedrijven om hierin te voorzien.
Op logistiek vlak ontstaan er verschillende problemen als verenigingen aan ouders, familie of
vrienden hulp vragen. Er moeten voldoende en geschikte vervoersmiddelen voorzien worden. Het
materiaal moet tevens gepast verdeeld worden. De verwanten of vrienden moeten ook bereid
zijn enkele kilometers, soms meerdere keren, af te leggen. Dit vereist een grote organisatie van
het kampvervoer naast de organisatie van het kamp op zich.
Verenigingen zouden daarnaast beroep kunnen doen op externe transportbedrijven die gepaste
vrachtwagens te beschikking zouden kunnen stellen naargelang de wensen van de vereniging.
Het nadeel is dat dit een grote financiële kost met zich meebrengt. Wanneer verenigingen een
transportbedrijf met een redelijke prijs vinden, is de onzekerheid over het effectief vervoer
bestaande.
De verenigingen doen hun uiterste best om zich te behelpen, soms al dan niet met succes. Binnen
de jeugdraad is er vraag gekomen naar verdere ondersteuning voor deze problematiek.
Voorstel:
Jeugdraad Berlare kreeg via de verschillende verenigingen de vraag naar ondersteuning om
het vervoer van materialen (inclusief tenten) naar en van kampplaatsen toegankelijker te maken.
Voor verscheidene verenigingen is dit een grote zorg die men hiermee zou kunnen verlichten.
Om dit probleem aan te pakken heeft de jeugdraad twee alternatieven uitgewerkt.
Als eerste zouden we elke vereniging ieder werkjaar € 500,00 aan transportsubsidies kunnen
verstrekken. Dit zou een transparante oplossing zijn, iedere vereniging kan er gebruik van maken.
Door deze subsidie te verschaffen zouden verenigingen met zekerheid transport kunnen huren
bij externe transportbedrijven. Om effectief gebruik van de subsidie voor kampvervoer te
bewijzen, kunnen verenigingen hun facturen voorleggen aan de gemeente. Met dit alternatief
wordt het op financieel vlak draaglijker voor de vereniging.

Als tweede alternatief zou de gemeente Berlare terug kampvervoer kunnen verlenen aan alle
verenigingen. Door dit opnieuw ter beschikking te stellen, hoeven verenigingen niet op zoek te
gaan naar externe bedrijven, persoonlijke verwanten of vrienden om hierin te kunnen voorzien.
De gemeente beschikt tevens over aangepast vervoer om dit mogelijk te maken. Dit alternatief
zou het logistieke en financieel probleem wegnemen.
Advies:
Jeugdraad Berlare vraagt om een positief antwoord en verdere dialoog zodat alle Berlaarse
verenigingen kunnen gebruik maken van een subsidie voor het kampvervoer van materialen of
bijstand van de gemeente. Door samen in dialoog te treden tussen burgemeester en schepenen
en Jeugdraad Berlare zal hierdoor een optimale consensus kunnen worden gevonden door een
optimale oplossing voor te stellen.
De jeugdraad verklaart voldoende toelichting en adviestijd gekregen te hebben.
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