STAD LEUVEN
Uittreksel uit het notulenboek van de gemeenteraad

Openbare zitting van 17 december 2013
Aanwezki:
burgemeester-voorzitter Louis Tobback;
de schepenen G4i, 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 Brepoels, Karin Brouwers, Pa44a
Gen, Lies Corneillie, Rik Daems, Fatiha Dahmani, Mich De Winter, Fred Debrun, Zeger Debyser, Ka1elljne
Dffwd, Marleen Demuynck, David Dessers, Tine Eerlingen, Laila El Abouzi, Saïd El Khadraoui, Johan
Geleyns, Hagen Goyvaerts, Renate Hufkens, Alfons Laeremans,
ellne—Ma4ri4, 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 Carl Devlies en de raadsleden Patricia Ceysens, Katelijne Dedeurwaerder en Eveline Madrid

GR105523
FINANCIËN / Retributies
Retributiereglement op het reinigen en herstellen van bevuilde of beschadigde eigendommen Wijziging
Goedkeuring
-

-

DE GEMEENTERAAD,
Gelet op de toestand van de stadsfinanciën;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 17 december 2001 aangaande hetzelfde onderwerp;
Overwegende dat het tarief sinds de invoering van de retributie in 1993 ongewijzigd is gebleven, een afronding
van het tarief bij de invoering van de euro uitgezonderd;
Overwegende dat een actualisatie van het tarief verantwoord is;
Gelet op de besprekingen in de raadscommissie financiën;
Gelet op het gemeentedecreet;
Op voordracht van het college van burgemeester en schepenen,
BESLU IT:

Artikel 1 Omschrijving retributie
Er wordt een retributie geheven voor het uitvoeren van de volgende werkzaamheden door het stadsbestuur,
zoals omschreven in het politiereglement op de algemene reinheid van de stad Leuven:
1
het opruimen ingevolge bevuilen van de Openbare weg;
2.
het herstellen van beschadiging van de Openbare weg;
het onderhoud van de trottoirs;
3.
4.
het verwijderen van verboden aanplakkingen en van teksten en tekeningen aangebracht met kalk,
teer of andere verfstoffen;
5.
het reinigen of herstellen van de eigendommen, bevuild of beschadigd ingevolge niet-reglementaire
aanplakking of ingevolge er op aangebrachte teksten of tekeningen of ingevolge het verwijderen
ervan.
—

Artikel 2 Retributieplichtige
De retributie is verschuldigd door:
1.
de bevuiler van de Openbare weg;
2.
degene die de openbare weg beschadigde;
3.
de eigenaar van het aan het trottoir aangrenzend huis, gebouw of onbebouwd perceel, de gebruiker
(indien het aangrenzend huis, gebouw of onbebouwd perceel verhuurd is) en de hoofdhuurder, de
bewaker of de aangestelde persoon van het gebouw (indien het een appartementsgebouw betreft);
4.
degene die de verboden aanplakking deed of met teer, kalk en/of verf de teksten en tekeningen
aanbracht, de verantwoordelijke uitgever en de inrichter van het evenement;
5.
degene die de aanvraag deed voor het plakkaat, de aanplakker, de verantwoordelijke uitgever en de
inrichter van het evenement.
—

Artikel 3 Tarief
De retributie wordt vastgesteld op:
•
het tarief voorzien in het retributiereglement op het aanrekenen van uurlonen (werken in regie> wat
betreft de gepresteerde uren;
•
verhoogd met de kosten van de gebruikte materialen en producten.
-

Artikel 4 Betaalwijze
De retributie dient bij het eerste verzoek betaald te worden. Bij gebrek aan betaling in der minne zal de
retributie ingevorderd worden via dwangbevel, zoals bepaald in artikel 94 van het gemeentedecreet, of via
gerechtelijke weg.
-

Artikel 5 Algemene bepalingen
Onderhavig reglement wordt van kracht op 1 januari 2014. Het gemeenteraadsbesluit van 17 december 2001
aangaande hetzelfde onderwerp wordt opgeheven vanaf de datum van het in voege treden van onderhavig
reglement.
Dit besluit zal voor kennisneming naar de heer gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant gezonden worden.
—

Stemming:
Goedgekeurd bij handopsteking met 30 stemmen véôr, 2 stemmen tegen en 9 onthoudingen (41 stemgerechtigde leden)
Stemden véôr:
sp.a: Brepoels, De Winter, El Abouzi, El Khadraoui, Fannes, Neefs, Ramakers, Ridouani, Robbeets, Stevens. Tobback, Vandevoort,
Verlinden, Wadera, Wellens
CD&V: Beckers, Brouwers, Geleyns, Laeremans, Van Hoof, Van Rompuy, Vanderheiden, Vansina
Groen: Corneillie, Dahmani, Demuynck, Dessers, Toelen, Van Oppens, Van Wichelen
Stemden tegen:
Open VId 1 LEIJVEN+: Bovend’aerde, Daems

Onthielden zich:
N-VA: Aerts, Debrun, Debyser, Eerlingen, Hufkens, Valgaeren, Van Herck, Rens
Vlaams Belang: Goyvaerts

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

de voorzitter

Gust Vriens

Louis Tobback

