STAD LEUVEN
Uittreksel uit het notulenboek van de gemeenteraad

Openbare zitting van 21 december 2011

-

-

Aanwezig:
de heer Tobback, burgemeester-voorzitter;
voort en Fannes, de heer Ridouani en
de heren Devlies, Brepoels, Robbeets en Vansina, mevrouwen Vande
mevrouw Van Hoof, schepenen;
rouw, de heer Bruggemans, w= yseRs, de
de heren Beckers, Bellens, Bex, Bracquené, rn
de heren El Khadraoui, Feyfer,
heer Coninx, mevrouwen Dahmani, Demuynck, Dumont, mevrouw E1=Aboui,
bilck en 8€3, de heer Laeremans,
Geleyns, Goyvaerts, mevrouwen 141 -w-, hands, Karrouche, Keirse
eyns, Ponsaerts, wuw
mevrouwen Madrid, Mahani, de heren Moit 4inas, Neefs, de heren Overst
heer Verheyen, mevrouwen
Sa8Ins, d4eSits, mevrouwen Stevens, VaRfegb€m, Vanneck, de
Verlinden en Wellens, raadsleden;
de heer Vriens, stadssecretaris
Afwezig:
s, Van Rafeighem en de heren
mevrouwen Brouwers, Ceysens, El Abouzi. Hülsbrinck, Kindekens, Saelen
Mortelmans en Smits, raadsleden

GR/04080
FINANCIËN / Retributies
Retributiereglement op het bewaren van verwijderde rijwielen

-

goedkeuring

DE GEMEENTERAAD,
Gelet op de toestand van de stadsfinanciën;
particuliere eigendommen gevonden
Gelet op de Wet van 30 december 1975 betreffende de goederen, buiten
ing;
of op de openbare weg geplaatst ter uitvoering van vonnissen tot uitzett
wijzigingen;
Gelet op het gecoördineerd pohitiereglement van 27 juni 2005 en later
en heeft met bepalingen rond het
Overwegende dat de stad Leuven in het pohitiereglement een rubriek voorzi
plaatsen en verwijderen van rijwielen op het openbaar domein;
derd werden, gedurende zes maanden
Overwegende dat de rijwielen die in uitvoering van deze bepaling verwij
komen ophalen;
bewaard worden zodat de eigenaar het rijwiel binnen deze periode kan
s ter beschikking stelt voor het bewaren
Overwegende dat de stad Leuven overdekte of niet-overdekte ruimte
van de verwijderde rijwielen;
het bewaren van de verwijderde
Overwegende dat het aangewezen is om een retributie te vragen voor
rijwielen;
Gelet op de besprekingen gevoerd in de raadscommissie financiën;

Gelet op het gemeentedecreet;
Op voordracht van het college van burgemeester en schepenen,
BESLUIT:
Artikel 1

De stad Leuven heft een retributie op het bewaren van rijwielen die verwijderd werden conform de
bepalingen voor het plaatsen en verwijderen van rijwielen op het openbaar domein uit het
gecoördineerd politiereglement.

Artikel 2

De retributie wordt vastgesteld op:
€ 5,00 voor een rijwiel dat traceerbaar gegraveerd werd met een uniek nummer:
€ 10,00 voor elk ander rijwiel.

•
•

Voor rijwielen die langer dan drie maanden bewaard worden, wordt de retributie verdubbeld.
Artikel 3

De retributie is niet verschuldigd voor het bewaren van rijwielen die:
•
•

voorafgaandelijk aan de begindatum van het bewaren bij de politie als gestolen werden
opgegeven:
bij hoogdringendheid werden verwijderd, conform de bepalingen voor het plaatsen en
verwijderen van rijwielen op het openbaar domein uit het gecoördineerd politiereglement.

Artikel 4

De retributie is verschuldigd door degene die het rijwiel komt ophalen en moet onmiddellijk betaald
worden.
Bij gebrek aan betaling in der minne zal de retributie ingevorderd worden via dwangbevel
overeenkomstig artikel 94 van het gemeentedecreet of via gerechtelijke weg.

Artikel 5

Dit besluit zal voor kennïsneming naar de gouverneur verzonden worden.

Stemming:
leden)
Goedgekeurd bij handopsteking met 31 stemmen voor, 1 stem tegen en 4 onthoudingen (36 stemgerechtigde
Stemden vôôr:
Tobback,
spa: Brepoels, Bruggemans, El Khadraoui, Fannes, Karrouche, Madrid, Mahani, Neefs, Ridouani, Robbeets, Stevens,
Vandevoort, Verlinden, Wellens
CD&VIN-VA: Beckers, Beliens, Devlies, Feyfer, Geleyns, Laeremans, Van Hoof, Vanneck, Vansina. Verheyen
OPEN VLD: Bracquené, Ponsaerts
Vlaams Belang: coninx, Goyvaerts, lands, Keirsebilck
Stemden tegen:
Onafhankelijk: Oversteyns
Onthielden zich:
Groen!: Dahmani. Demuynck, Dumont
Groen! onafhankelijk: Bex
—

Gedaan in het stadhuis, datum als hierboven.
Voor eensluidend uittreksel
Op last van de raad
de sta4sseoretarts

de voorzitter

Gust Vriens

Louis Tobback

