STAD LEUVEN
Uittreksel uit het notulenboek van de gemeenteraad

Openbare zitting van 17 december 2013
Aanwezig:
burgemeestervoorzitter Louis Tobback;
de schepenen G4e6, Dirk Robbeets, Dirk Vansina, Denise Vandevoort, Myriam Fannes, Mohamed
Ridouani, Els Van Hoof, Bieke Verlinden en Erik Vanderheiden;
de raadsleden Frieda Aerts, Herwig Beckers, Sabine Bovend’aerde, Jaak Brepoets, Karin Brouwers, Pa4eia
Geses, Lies Corneillie, Rik Daems, Fatiha Dahmani, Mich De Winter, Fred Debrun, Zeger Debyser, Katelije
Dderd, Marleen Demuynck, David Dessers, Tine Eerlingen, Laila El Abouzi, Saïd El Khadraoui, Johan
Geleyns, Hagen Goyvaerts, Renate Hufkens, Alfons Laeremans, Evellne—Ma4i4d, Pierre Neefs, Lothe
Ramakers, Gunther Rens, Liesbet Stevens, Toon Toelen, Griet Valgaeren, Karen Van Herck, Thomas Van
Oppens, Peter Van Rompuy, Hilde Van Wichelen, Lalynn Wadera en Mieke Wellens;
stadssecretaris Gust Vriens;
Afwezig:
schepen Cari Devlies en de raadsleden Patricia Ceysens, Katelijne Dedeurwaerder en Eveline Madrid
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FINANCIËN / Retributies
Retributiereglement op het innemen van gronden eigendom van de stad of van het openbaar domein
door bierstanden, circussen, verkoopstanden en dergelijke Wijziging Goedkeuring
-

-

DE GEMEENTERAAD,
Gelet op de toestand van de stadsfinanciën;
Gelet op het gemeenteraad sbesluit van 26 november 2001 aangaande hetzelfde onderwerp;
Overwegende dat het retributietarief sinds 1996 niet meer aangepast werd, uitgezonderd een afronding van het
tarief bij de invoering van de euro in 2002;
Overwegende dat een actualisatie van de tarieven derhalve verantwoord is;
Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op de besprekingen gevoerd in de raadscommissie financiën;
Op voordracht van het college van burgemeester en schepenen,
BESLUIT:

Artikel 1 Omschrijving retributie
Er wordt een retributie gevestigd op bierstanden, circussen, verkoopstanden, en dergelijke die tijdelijk geplaatst
worden op gronden eigendom van de stad en/of op het openbaar domein, met uitzondering van:
•
het verkeer en het stationeren van voertuigen op de openbare weg of op de parkeerpleinen;
•
de gevallen van gebruik van het openbaar domein die reeds aanleiding geven tot het heffen van een
andere belasting of retributie ten voordele van de stad.
—

Artikel 2 Retributieplichtige
De retributie is verschuldigd door de aanvrager van de inname.
-

Artikel 3 Tarief
De retributie voor de inname wordt per dag als volgt vastgesteld:
•
elk deel van een m
2 wordt aanzien als een volledige m
2 voor de berekening van de retributie;
•
voor een inname tot en met 25 m
: € 2,00 per m
2
;
2
•
voor een inname vanaf 26 m
2 tot en met 50 m
: € 50,00 verhoogd met € 1,25 per bijkomende m
2
2
boven de 25 m
;
2
•
voor een inname vanaf 51 m
2 tot en met 100 m
: € 81 25 verhoogd met €0,65 per bijkomende m
2
2
boven de 50 m
;
2
•
voor een inname boven de 100 m
: € 113,75 verhoogd met € 0,20 per bijkomende m
2
2 boven de 100
, met een maximum van € 325,00 per dag;
2
m
•
voor manifestaties in de stedelijke parken en domein waarbij geen toegangsprijs gevraagd wordt:
gratis;
•
voor manifestaties in de stedelijke parken en domein waarbij een toegangsprijs gevraagd wordt: €
10000 per dag.
-

Indien met toelating gebruik gemaakt wordt van elektriciteitspunten waarvan het verbruik normaal door het
stadsbestuur moet worden vereffend, wordt aan de aanvrager een forfaitaire vergoeding aangerekend van €
10,00 per dag.
Voor het gebruik van water vanaf watermeters, waarvan het verbruik normaal door het stadsbestuur moet
worden vereffend, wordt aan de aanvrager een forfaitaire vergoeding aangerekend van € 2,50 per dag.
Vanaf 1januari 2015 wordt het bedrag van de retributie jaarlijks op 1januari geïndexeerd aan de hand van de
index van de consumptieprijzen via onderstaande formule, waarbij het geïndexeerde bedrag naar een veelvoud
van 5 cent wordt afgerond:
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Artikel 4— Verminderingen en vrijstellingen
Zijn van retributie vrijgesteld:
•
braderieën, wijkfeesten en activiteiten ingericht met toelating van het stadsbestuur, waarvan de
sociale, culturele, sportieve of liefdadige bedoelingen erkend zijn door het stadsbestuur;
•
de feesten waaraan het stadsbestuur haar medewerking verleent.
Voor de inname door Belgische circussen wordt de retributie met de helft verminderd.
Artikel 5 Betaalwijze
De retributie dient op eerste verzoek betaald te 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 6 Algemene bepalingen
Onderhavig reglement treedt in voege op 1 januarî 2014. Het gemeenteraadsbesluit van 26 november 2001
aangaande het hetzelfde onderwerp wordt opgeheven vanaf het in voege treden van onderhavig reglement.
Dit besluit zal voor kennisgeving naar de heer gouverneur worden gezonden.
—

Goedgekeurd bij handopsteking met 23 stemmen véôr, 2 stemmen tegen en 16 onthoudingen (41 stemgerechtigde leden)
Stemden vôér:
spa: Brepoels, De Winter, EI Abouzi, El Khadraoui, Fannes, Neefs, Ramakers, Ridouani, Robbeets, Stevens, Tobback, Vandevoort,
Verlinden, Wadera, Wetens
CD&V: Beckers, Brouwers, Geleyns, Laeremans, Van Hoof, Van Rompuy, Vanderheiden, Vansina
Stemden tegen:
Open Vid 1 LEUVEN+: Bovend’aerde, Daems
Onthielden zich:
N-VA: Aerts, Debrun, Debyser, Eerlingen, Hufkens, Valgaeren, Van Herck, Rens
Groen: CorneilHe, Dahmani, Demuynck, Dessers, Toelen, Van Oppens, Van Wichelen
Vlaams Belang: Goyvaerts

Gedaan in het stadhuis, datum als hierboven.
Voor eensluidend uittreksel
Op last van deraad

de stadssecretarrs

de voorzitter
/

Gust Vriens

-

Louis Tobback

