Stad Leuven - financiën

Retributiereglement op het gebruik van schoollokalen – Wijziging Goedkeuring
Uittreksel uit het notulenboek van de gemeenteraad

OPENBARE ZITTING VAN 22 SEPTEMBER 2003
De gemeenteraad,
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 26 november 2001 aangaande hetzelfde onderwerp;
Gelet op de toestand van de stadsfinanciën;
Overwegende dat een actualisatie van de beschikbare lokalen noodzakelijk is;
Gelet op de nieuwe gemeentewet, meer bepaald op de artikelen 116 en 117;
Gelet op de besprekingen gevoerd in de raadscommissie ‘financiën, middenstand en toerisme’;
Op voordracht van het college van burgemeester en schepenen;
B E S L U I T:
Artikel 1

Er wordt een retributie ingesteld voor het gebruik voor andere dan stedelijke onderwijsdoeleinden van volgende schoollokalen:
1. de turnzaal van de S.K.L.O. (Heverlee);
2. de refter van de S.K.L.O. (Heverlee), alleen voor educatieve doeleinden;
3. de turnzaal in het complex Ruelensvest 127;
4. de lokalen van ’t Boerderijtje, Ruelensvest 127.
De retributie wordt ingevorderd ten laste van de aanvrager(s).

Artikel 2

De retributies voor het gebruik van de bovenvermelde lokalen, met inbegrip van de
kosten voor water- en energieverbruik, doch met uitsluiting van het gebruik van
apparatuur, materieel of materiaal, eigendom van de stad, worden vastgesteld als volgt:
a)

gebruik van de lokalen van maandag tot zaterdag tussen 8.00 uur en 22.00 uur:
aan te rekenen retributie:
€/uur 1,85 voor lokalen < 30 m²;
€/uur 3,10 voor lokalen vanaf 30 m² tot 60 m²;
€/uur 4,35 voor lokalen vanaf 60 m² tot 90 m²;
€/uur 5,00 voor lokalen groter dan 90 m².

b)

deze retributies worden verdubbeld indien de lokalen gebruikt worden tussen 22.00
uur en 24.00 uur;

c)

zij worden aangevuld met een uurvergoeding indien er beroep gedaan wordt op één

of meerdere stadspersoneelsleden. Deze vergoeding wordt vastgesteld volgens de
op betrokkene(n) van toepassing zijnde wedderegeling en aangevuld met de door
de stad verschuldigde patronale bijdragen. Een begonnen uur wordt voor een
volledig uur in rekening gebracht;
Bij gebruik van meerdere, aan elkaar grenzende lokalen is het tarief van elk lokaal van
toepassing.
Voormelde retributies en tarieven worden met één derde verminderd voor de
verenigingen wiens activiteiten in het raam van hun onderwijsfuncties (bijscholing)
erkend en gesubsidieerd worden door het ministerie van onderwijs of cultuur.
Voormelde retributies en tarieven worden verdubbeld indien de aanvrager niet in de
bevolkingsregisters is ingeschreven of indien de aanvrager niet als Leuvense vereniging
is erkend.
Artikel 3

Van de in artikel 2 vermelde retributies zijn vrijgesteld:
-

het gebruik voor activiteiten, waarbij het stedelijk onderwijs actief betrokken is;
het gebruik door de erkende stedelijke adviesorganen voor het uitoefenen van
activiteiten in functie van hun statutaire opdracht.

Artikel 4

Indien de aanvrager afziet van het gebruik wordt de retributie verminderd met de helft op
voorwaarde dat hij het college van burgemeester en schepenen hiervan uiterlijk de laatste
dag voor het gebruik op de hoogte stelt. Het college van burgemeester en schepenen kan,
in uitzonderlijke gevallen, bij bewezen overmacht, de aanvrager ontslaan van de
volledige retributie.
Indien het gebruik niet kan doorgaan door de schuld van de stad wordt de retributie
volledig terugbetaald. De aanvrager heeft in dit geval geen recht op enige andere
schadeloosstelling.

Artikel 5

De vergoeding voor het gebruik van de schoollokalen dient uiterlijk acht dagen vóór het
gebruik betaald te worden door storting of overschrijving op bankrekening 091-000162404 van de stad Leuven.

Artikel 6

Het college van burgemeester en schepenen kan de toegang tot de infrastructuur van de
schoollokalen weigeren aan de aanvragers die niet hebben voldaan aan de bepaling van
artikel 5 of die in het verleden niet geregeld betaalden.

Artikel 7

Bij gebrek aan betaling in der minne zal de retributie burgerrechterlijk ingevorderd
worden.

Artikel 8

Het besluit van 26 november 2001 wordt opgeheven vanaf het in voege treden van
onderhavig reglement.

Artikel 9

Dit besluit zal voor kennisgeving aan de heer gouverneur van de provincie VlaamsBrabant verzonden worden.

Gedaan in zitting ten stadhuize, datum als hierboven.
Op last van de raad:
de stadssecretaris

de burgemeester-voorzitter

(w.g.) Gust Vriens

(w.g.) Louis Tobback

PROVINCIE VLAAMS-BRABANT
afdeling Vlaamse Gemeenschap - dienst financiën
kenmerk VGF/BEL/147900/161
--------------------------------------------------------------Aan het college van burgemeester en schepenen van Leuven.
Deze beslissing is voor kennisneming aangenomen.
Leuven, 15 oktober 2003
Namens de gouverneur
(w.g.) Geert Demarsin
adjunct van de directeur
Bekendgemaakt overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet.
te Leuven, 13 november 2003
de stadssecretaris

de burgemeester

(w.g.) Gust Vriens

(w.g.) Louis Tobback

