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Aanwezig:

de heer Louis Tobback, burgemeester-voorzitter;
de heer Cart Devlies, schepen; de heer Dirk Robbeets, schepen; de heer Dirk Vansina, schepen; mevrouw Denise
Vandevoort, schepen; mevrouw Myriam Fannes, schepen; de heer Mohamed Ridouani, schepen; de heer Erik
Vanderheiden, schepen; mevrouw Bieke Vertinden, schepen; de heer Herwig Beckers, schepen; de heer David
Dessers, raadslid; mevrouw Els Van Hoof, raadslid; mevrouw Eveline Madrid, raadslid; mevrouw Fatiha Dahmani,
raadslid; de heer Fons Laeremans, raadslid; de heer Fred Debrun, raadslid; mevrouw Frieda Aerts, raadslid; mevrouw
Griet Valgaeren, raadslid; de heer Hagen Goyvaerts, raadslid; mevrouw Hilde Van Wichelen, raadslid; de heer Jaak
Brepoels, raadslid; de heer Johan Geleyns, raadslid; mevrouw Karen Van Herck, raadslid; mevrouw Karin Brouwers,
raadslid; mevrouw Lalla El Abouzi, raadslld; mevrouw Lies Comefllie, raadslid; mevrouw Liesbet Stevens, raadslid;
mevrouw Lothe Ramakers, raadslid; de heer Luc Ponsaerts, raadslid; de heer Mich De Winter, raadslid; de heer Pierre
Neefs, raadslid; mevrouw Renate Hufkens, raadslid; de heer Rik Daems, raadslid; mevrouw Sabine Bovendaerde,
raadslid; de heer Sard El Khadraoui, raadslid; de heer Thomas Van Oppens, raadslid; mevrouw Tine Eerlingen, raadslid;
de heer Toon Toelen, raadslid; de heer Zeger Debyser, raadslid
mevrouw Leen Peeters, waamemend stadssecretaris
Afwezig:
rnevrouw Lalynn Wadera, raadslid; mevrouw Mieke Wellens, raadslid
Verontschuldlgd:
de heer Gunther Rens, raadslid; mevrouw Heleen Witdouck, raadslid; mevrouw Katelijne Dedeurwaerder, raadslid;
mevrouw Marleen Demuynck, raadslid
de heer Gust Vriens, stadssecretaris
~· :·-------- -- - --- .. ..

Goedgekeurd bij handopsteking met:
- 22 stem(men) voor: Louis Tobback; Carl Devlies; Dirk Robbeets; Dirk Vansina; Denise Vandevoort;
Myriam Fannes; Mohamed Ridouani; Erik Vanderheiden; Bieke Verlinden; Herwig Beckers; Els Van
Hoof; Eveline Madrid; Fons Laeremans; Jaak Brepoels; Johan Geleyns; Karin Brouwers; Laila El
Abouzi; Liesbet Stevens; Lothe Ramakers; Mich De Winter; Pierre Neefs; Sard El Khadraoui
- 11 stem( men) tegen: Fred Debrun; Frieda Aerts; Griet Valgaeren; Hagen Goyvaerts; Karen Van
Herck; Luc Ponsaerts; Renate Hufkens; Rik Daems; Sabine Bovendaerde; Tine Eerlingen; Zeger·
Debyser
- 6 onthouding(en): David Dessers; Fatiha Dahmani; Hilde Van Wichelen; Lies Comeillie; Thomas Van
Oppens; Toon Toelen

fBeschrlivlng
.!.-:9. . :~· " ..
t .· -- ·-'---·'--·- ·- . •

Beknoote samenvatting
Actualisering van het retributiereglement op het gebruik van de culturele infrastructuur.
Overeenkomstig artikel 253, § 1, 3°, van het gemeentedecreet wordt een kopie van het besluit
overgemaakt aan de provinciegouverneur_
Regelgeving: bevoegdheid
- de gemeenteraad is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet
Juridische grond
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- het artikel 42, § 3, 186 en 253 van het gemeentedecreet
- het gemeenteraadsbesluit van 29 augustus 2005 aangaande het retributiereglement op het gebruik
van de culturele infrastructuur
- het gunstig advies van de Cultuurkoepel

Argumentatie
De laatste wijziging aan het retributiereglement op het gebruik van de culturele infrastructuur dateert
van 29 augustus 2005. Een actualisering van het reglement dringt zich op.
De belangrijkste aanpassingen zijn:
- een indexering van de tarieven;
- gekoppeld aan de aanpassing van de tarieven wordt de maximale toegangsprijs voor Leuvense
verenigingen onder artikel 1.1 en 1.2. verhoogd van 9 euro naar 10 euro;
- de opname tarieven voor extra personeelsprestaties;
- het aantal repetitie- of opbouwdagen wordt beperkt tot een per voorstelling of reeks voorstellingen;
- het gebruik van de foyers voor recepties is enkel mogelijk na en in combinatie met een voorstelling;
- in de kapel en de Predikherenkerk worden geen recepties of andere activiteiten met drank of
eetwaren toegestaan;
- de uitbating van de foyers is strikt voorbehouden aan 30CC;
- het gebruik van de infrastructuur is beperkt gedurende maximaal12 uren tussen 09.00 en 01.00 uur,
inclusief 1u30 pauze personeel. Eventuele technische meerprestaties zijn beperkt tot 2 uren;
- het abnormaal bevuild achterlaten van de infrastructuur wordt bijkomend gefactureerd ;
- het schrappen van de reductie van 50% vanaf de derde dag onafgebroken gebruik van infrastructuur
(repetitiedag buiten beschouwing gelaten) omdat de ervaring leert dat evenveel inzet van personeel
gevraagd wordt (aanpassingen techniek, extra repetitiemoment);
- een aanpassing van het tarief voor het gebruik van de piano's;
- de schrapping van de tarieven voor het verhuur van lokalen. Dit gebeurt vanuit de directie Data- en
Facilitair Beheer, een afzonderlijk retributiereglement werd hiervoor opgesteld;
- een aantal administratieve bepalingen worden verduidelijkt.

Artlkel1
Het retributiereglement op het gebruik van de culturele infrastructuur goed te keuren.
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Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Op last van de raad:
de wnd. stadssecretaris
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en ruimtelijke ordening

Ratrlbutleraglement op hat gebrulk van de culturelelnfrutructuur

Altlkel1 - Omschrljvlng retrlbutfe en tarlaf
Er wordt een retrlbutie geheven op hat gebruik van de culturele infrastructuur. De retributie Is
verschuldlgd door de aanvrager.
Zalen:
•
•
•
•
•

30CC/Schouwburg (Bondgenotenlaan 21)
30CC/Auditorium Minnepoort (Dirk Boutslaan 62)
30CCJ\Nagehuys (Srusselsestraat 63)
30CC/Kapel (Brusselse$traat 63)
30CC/Auditorium Tweebrunnen (Rijschoolstraat 4)

§1- Tarief
De retrlbutle voor het gebrulk van de lnfrestructuur, met inbegtip van het gebrulk van water en
energie, wordt als volgt vastges1eld:
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3) congresHtl, aympoela, colloquw en
academlache zlttlnaen
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4) Leuwnse verenl~jlnpn, die
zelfoptreden (zonder beperldng
toag.ng~priJa of commerctlle doelelndm)
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7) repetltle of opbouw:
• LeuwnH verenlglngen
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I) gebrulk van de to,er:
• LeuY811aa verenlglngan
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Voor de podiummanlfestaties gelden de tarieven per voorstelllng.

De vermelde vergoeding worden verdubbeld op zondagen.
In d~ retrlbuties Is de beschlkklng begrepen over maximaal drie tef;:hnici voor de 30CC/schouwburg,
en een technlcus voor de
30CCikapel en 30CC/audltorlum Tweebronnen. Extra personeel kan ter beschikklng worden gestefd
tegen een uurtoon vo!gens de toepasselijke weddeschalen (E 46,00 en jaartljks indexeerbaar).
twee voor het 30CC/audltorlum Minnepoort en het 30CC/Wagehuys

Er wordt slechts 66n tepetitie of opbouwdag toegestaan per voorstelllng of reeks voorstelllngen. Een
opbouwdag of repatltie Is steeds gekoppeld aan een VOOIStalling in de bewuste zael en slult
kalendermatig onmiddellijk aan op de speeldag(en).
Het gebrulk van de foyers voor recepties Is enkel mogelljk na en in combinatie met een actlvttait In de
betrokken zaal. In de vergoedlng is de beschikking over 66n personeelslid voorzien, extra leden van
het gelegenheldspersoneel dienen vergoed te worden volgens de toepasselijke weddeschalen (E
15,00 en jaarlljks lndexeerbaar).
In de kapel worden geen recepties of andere actlvltelten met drank I eetwaren toegestaan.
De ultbatlng van de foyers Is strlkt voorbehouden aan 30CC. Het Is gebrulkers nlet toegelaten
dranken of eetwaren te verkopen. De foyers zijn In princlpe 45 mlnuten voor aanvang en anderhalf
uur na anoop van de vooratelllng (uftertijk tot 24.00 uur) toegankeiUk.
De aanvrager krijgt aaneenslultend de beschikking over de infrastructuiX gedutende maximum 12
uren tussen 09.00 en 01.00 uur, lncluslef anderhalf uur pauzes voor het personeel. In daze UjdspaMe
z.ijn de technlsche voorbereldlngen van de voorsteUing, de rnanifestatie zetf en het oprulmen
begrepen. Personeelsprestatles kunnen deze duur maxlmaal met 2 uren overschrljden en moeten
worden vergoed als overwerk tegen aen uurloon volgens de toepasselijke weddeschalen (E 46,00 en
jaarlijks lndexeerbaar).
lndien de tnfrastructuur abnonnaat bewlld werd achtergetaten, worden extra poetsbeurten vergoed
tegen een uurloon volgan5 de toepasseiQke weddeschalen (€ -46,00 en jaartljka lndaxeerbaar).

§ 2- gabrolk plano's
De retrlbuties voor hat gebrulk van de piano's worden ale volgt bepaald:
•
•
•

concertvleugel (SB en AM):
vleugelplano (AM, WH en SB}:
buffelplano (SB):

€500,00
€250,00
€125,00

Het stemmen en onderhoud van de plano's Is lnbegrepen in deze retributies.
§ 3- gebruik vestlalre
Voor het gebrulk van de vestlalre bedraagt de vergoeding € 0,50 per persoon.
Artlkel 2 -lndexatle
Vanaf 1 januarf 2017 worclen de taneven (uitgezonderd het gebruik van de vestiaire) jaarfiJks op 1
januarl ge"indexeerd aan de hand van de index van de consumpUeprijzen via onderstaande fonnule,
waarblj het ge'indexeerde bedrag naar een veelvoud van 1 euro wordt afgerond:

'b . .
_ oorspronkelijke retributle • index november jaar (X - 1)
retn utie Jaar x . d
m exnovember 2015
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Artikel 3 - Vrljatelllngen

Zijn vrijgesteld van het betalen van dezs retributies.

•
•

•

~or de manifestatles die zlj zelf organiseren:

de door de stad arkende advlesraden voor de activitelten die beantwoorden aan hun statutalre
cloelstellingen;
Leuvense verenigingen ala organisator van een benefletactivlteit {maxim881 600maal per jaar
per verenlglng en voor hetzelfde doel) mits:
o het initiatief de inhoudelijke en organisatorische goedkeurlng wegdraagt van het
college van burgemeester en schepenen na schriftelijk verzoek;
o de nelto-opbrengst integraal naar een liefdadig werk gaat en onder voorwaarde dat
het college van burgemeester en schepenen hierop controle kan uitoefenen;
de organlsatoren van culturele manlfestatles waarvan de stad medeorganisator is.

Artikel 4- Bepallngen rond niet-gebrulk

lndlen de aanvrager afzlet van het gebruik wotdt de retrlbutle venntnderd met de helft, op voorwaarde
dat hij het college van burgemeester en schepenen hlervan ulterl~k tien werkdagen voor het gebruik
op de hoogte brengt. Nadlen Is de volledlge gebrulkavergoedlng verschuldlgd.
Het college van burgemeester en schepenen kan, In ultzondertijke gevallen, blj bewezen overmactrt.
de aanvrager ontstaan van de volledlge retnbuUe. Zo de manifestatle met kan doorgaan door de
schuld van de &tad wordt de gestorte som volledlg terugbetaald. Aan de aanvrager die In het beztt Is
van een schrlftelijke toetatlng van de stad om gebruik te maken van de infrastructuur, kan. op
voorlegglng van bewijsstukken, een schadevergoedlng betaald worden die gelijk is aan maximum het
dubbele van de mtnlmumretrlbutle die hem werd aangerekend.

Artlkel 5- Betaalwljze
De retrlbutle dlent op het eerste verzoek (en uitertijk acht dagen v6or het gebruik) betaald te worden of
wordt onmlddellijk ingehouden op de lnkomsten van de ticketverkoop. Bij gebrek aan betallng In der
mlnne 281 de retrlbutie lngevorderd worden via dwangbevel overeenkomstig artikel 94 van hel
gemeentedecreet of via gerechtelgke weg.

Het college van burgemeester en schepenen kan de toegang tot de cu1turele lnfrastructuur welgeren
aan de aanvragers dle niet hebben voldaan aan de bepaling ven artlkeJ 4 of die In hat verleden nlet
geregeld betaalden.
Artlkel 6- A•gemene bepallngen

Ondethavig reglement wordt op 1 september 2015 van kracht.
Het gemeentetaad&beslult van 29 augustus 2005 op het gebrulk van oe CUJtUreJe lnfrastructuur wordt
opgeheven vanaf de datum van het in voege treden van dlt reglement. Op de aanvragen tot gebrulk
van de lnfrastructuur die warden ingedlend voor het in voege treden van het nleuwe reglement worden
nog de tarieven volgens het gerneenteraadsbeslult van 29 augustus 2005 toegepast.
Dit bestuit wordt voor kennlsneming naar de gouverneur van Vlaams-Brabant gezonden worden.
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