Stad Leuven - financiën
Retributiereglement op het gebruik van de minibus door mindervaliden - wijziging
Uittreksel uit het notulenboek van de gemeenteraad

OPENBARE ZITTING VAN 26 NOVEMBER 2001
De gemeenteraad,
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 25 november 1991 aangaande hetzelfde onderwerp;
Gelet op de financiële toestand van de stad;
Gelet op de invoering van de euro;
Overwegende dat de tarieven vanaf 1 januari 2002 in euro dienen uitgedrukt te worden;
Gelet op de besprekingen gevoerd in de raadscommissie ‘financiën, middenstand en toerisme’;
Gelet op de nieuwe gemeentewet, meer bepaald op de artikelen 117 en 118;
Op voordracht van het College van Burgemeester en Schepenen,
B E S L U I T:
Artikel 1

Voor het gebruik van de minibus op het grondgebied van Leuven door mindervaliden, wordt er
per persoon en per rit een bijdrage gevraagd afgestemd op de kostprijs van een rittenticket voor
de openbare autobusdiensten van de LIJN op het grondgebied van de Stad.

Artikel 2

Voor het gebruik buiten het grondgebied door mindervaliden die op het grondgebied van Leuven
wonen zal de bijdrage overeenstemmen met het tarief dat van kracht is bij de spoorwegen (tweede
klasse). De toe te passen spoortarieven worden als bijlage aan dit reglement toegevoegd. Er
worden hierop geen reducties toegestaan.

Artikel 3

Instellingen, organisaties en privé-personen buiten Leuven gevestigd, betalen voor het gebruik
van de ganse bus:
a)
b)

€ 1,00 per km;
€ 1,20 per km voor gebruik van de minibus op zon- en feestdagen.

Deze vergoedingen worden aangerekend vanaf het ogenblik dat de bus zijn standplaats verlaat.
Op één januari van ieder jaar worden ze aangepast aan de evolutie van het indexcijfer der
consumptieprijzen volgens de formule (r x I)/i, waarbij
r
I
i

= de retributie zoals vastgesteld in onderhavig reglement;
= de index van de maand december van het voorgaande jaar;
= de index van de maand december 2001.

De eerste aanpassing zal geschieden per 1 januari 2003.
Artikel 4

Voor de begeleiders geldt dezelfde retributie als deze die van toepassing is op de mindervaliden
die zij vergezellen.

Artikel 5

Onderhavig reglement wordt van kracht op 1 januari 2002.

Artikel 6

Het gemeenteraadsbesluit van 25 november 1991 wordt opgeheven vanaf het in voege treden van
onderhavig reglement.

Artikel 7

Dit besluit zal voor kennisgeving naar de heer gouverneur worden gezonden.

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

de burgemeester-voorzitter

(w.g.) Paul Hennes

(w.g.) Louis Tobback

PROVINCIE VLAAMS-BRABANT
afdeling Vlaamse Gemeenschap - dienst financiën
kenmerk VGF/BEL/LW/cvs/126302
--------------------------------------------------------------Aan het college van burgemeester en schepenen van Leuven.
Deze beslissing is voor kennisneming aangenomen.
Leuven, 16 januari 2002
Namens de gouverneur
(w.g.) Geert Demarsin
adjunct van de directeur
Bekendgemaakt overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet.
te Leuven, 22 februari 2002
de stadssecretaris

de burgemeester

(w.g.) Paul Hennes

(w.g.) Louis Tobback

