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34. Jeugd - premiereglement security - aanpassing en verlenging - goedkeuring

Aanleiding en context

De gemeenteraad wordt gevraagd om de aanpassing en verlenging van het 
premiereglement security goed te keuren.

Motivering

Het premiereglement security werd in de gemeenteraadszitting van 24 oktober 2013 
goedgekeurd en loopt af op 31 december 2019. Om het reglement grondig te kunnen 
evalueren op basis van de meerjarenplanning 2020 - 2025, wordt voorgesteld om het 
reglement met één jaar te verlengen tot 31 december 2020.

De jeugdraad heeft dit premiereglement besproken in de jeugdraad van 3 maart 2019. Het
advies bestaat uit vijf suggesties waarvan er drie nu al kunnen aangepast worden.

1) Er staat in het premiereglement dat iedere hoofdverantwoordelijke die gebruik maakt 
van de premie die moet ondertekenen. Is dit wel noodzakelijk? Voorstel om de 
passage te laten weghalen uit het premiereglement.

2) Geen duiding in het premiereglement op het vlak van timing tussen het inhuren van 
de security en het tijdig indienen van de aanvraag voor een premie. De jeugdraad 
adviseert om daar een tijdspanne van één jaar op te plakken. Zo kunnen er geen 
kosten van drie jaar geleden worden ingegeven.

3) Opteren om niet langer met een vaste security-firma te werken. Dit resulteerde 
geregeld in debat over het al dan niet hebben van positieve ervaringen en 
samenwerkingen met het bedrijf. De jeugdbewegingen zouden nu zelf kunnen kiezen 
met welke firma ze samenwerken en hun eigen aanvraag verzorgen. Dit bespaart ook 
administratief werk voor de jeugddienst. Om de prijzen nog wat acceptabel te houden 
en ervoor te zorgen dat geen enkele vereniging buitensporige kosten zal maken op 
het vlak van security, kan er wel beslist worden om een maximum per uur op te 
nemen in het premiereglement.
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Dit advies kwam ter kennisname op het college van burgemeester en schepenen van 27 
maart 2019.

Rekening houdend met bovenstaand advies van de jeugdraad wordt voorgesteld om, 
voorafgaand aan de grondige evaluatie van het reglement op basis van de 
meerjarenplanning 2020-2025, reeds volgende beperkte aanpassingen voor te stellen:

Art. 3. – Voorwaarden om in aanmerking te komen
Om voor betoelaging in aanmerking te komen moet:
• de Deerlijkse erkende vereniging het reglement voor security op fuiven ondertekenen;
• een beroep gedaan worden op de diensten van een door de gemeente aangestelde 

erkende security-firma;
• minimaal een beroep gedaan worden op twee security-agenten.

Art. 6. – Aanvraagformaliteiten
De aanvraag tot het verkrijgen van een premie ‘security’ dient aan het college van 
burgemeester en schepenen gericht te worden op het daartoe voorgeschreven 
aanvraagformulier.
Bij deze aanvraag dienen de voor echt verklaarde facturen en het betalingsbewijs ervan 
gevoegd te worden.

Wordt vervangen door:

Art. 3. – Voorwaarden om in aanmerking te komen
Om voor betoelaging in aanmerking te komen moet er minimaal een beroep gedaan worden 
op twee security-agenten.

Art. 6. – Aanvraagformaliteiten
De aanvraag tot het verkrijgen van een premie ‘security’ dient aan het college van 
burgemeester en schepenen gericht te worden op het daartoe voorgeschreven 
aanvraagformulier binnen het jaar na het beëindigen van het evenement.
Bij deze aanvraag dienen de voor echt verklaarde facturen en het betalingsbewijs ervan 
gevoegd te worden.

Het college van burgemeester en schepenen verzocht in zitting van 20 november 2019 de 
voorzitter van de gemeenteraad om de aanpassing van dit reglement te agenderen op de 
gemeenteraad van 28 november 2019.

Juridische gronden

• Algemene basisbevoegdheid: Art. 40. § 3. Decreet Lokaal Bestuur
• Andere:

◦ Premiereglement security, goedgekeurd in de gemeenteraadszitting van 24 oktober 
2013

Financiën

De beslissing heeft geen financiële gevolgen.

BESLUIT

Eenparig goedgekeurd
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Artikel 1

De gemeenteraad besluit volgend reglement goed te keuren:

PREMIEREGLEMENT SECURITY

Art. 1. – Duur premiereglement
Dit premiereglement gaat in vanaf 1 januari 2020 en eindigt op 31 december 2020.

Art. 2. – Wie en wat?
Aan de Deerlijkse erkende verenigingen wordt een premie toegekend voor het toevertrouwen 
van de persoonscontrole aan een erkende security-firma bij een fuif.

Art. 3. – Voorwaarden om in aanmerking te komen
Om voor betoelaging in aanmerking te komen moet er minimaal een beroep gedaan worden 
op twee security-agenten.

Art. 4. – Berekening premie
De premie bedraagt 50 % van de totale kostprijs van de diensten geleverd door een erkende 
security-firma.
Om in aanmerking te komen voor betoelaging gelden de volgende normen:
• tot 599 bezoekers: 2 security-agenten;
• van 600 tot 899 bezoekers: 3 security-agenten;
• per schijf van 500 bezoekers boven de 899 bezoekers: 1 security-agent extra.

Art. 5. – Berekening aantal security-agenten
Voor het berekenen van het noodzakelijk aantal aanwezige security-agenten wordt een 
onderscheid gemaakt tussen bestaande fuiven en fuiven die voor het eerst worden 
georganiseerd waarbij:
• voor bestaande fuiven het aantal security-agenten berekend wordt op basis van het 

aantal bezoekers van het vorige jaar; voor fuiven die voor het eerst worden 
georganiseerd het aantal security-agenten bepaald wordt op basis van de voorverkoop.

Art. 6. – Aanvraagformaliteiten
De aanvraag tot het verkrijgen van een premie ‘security’ dient aan het college van 
burgemeester en schepenen gericht te worden op het daartoe voorgeschreven 
aanvraagformulier binnen het jaar na het beëindigen van het evenement.
Bij deze aanvraag dienen de voor echt verklaarde facturen en het betalingsbewijs ervan 
gevoegd te worden.

Voor eensluidend verklaard uittreksel
Opgemaakt in Deerlijk op 6-12-2019

Hans Piepers Jo Tijtgat
Algemeen directeur Voorzitter gemeenteraad


