Stad Leuven - financiën
Retributiereglement op het ter beschikking stellen van wijkbureaus – Wijziging Goedkeuring
Uittreksel uit het notulenboek van de gemeenteraad

OPENBARE ZITTING VAN 24 MEI 2004
De gemeenteraad,
Gelet op de financiële toestand van de stad;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 26 november 2001 aangaande hetzelfde onderwerp;
Overwegende dat een actualisatie van de lijst van beschikbare wijkbureaus nodig is;
Gelet op de besprekingen gevoerd in de raadscommissies financiën;
Gelet op artikelen 117 en 118 van de nieuwe gemeentewet;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
BESLUIT:
Artikel 1

De retributie voor het gebruik van de hierna vermelde lokalen met inbegrip van het
gebruik van water en elektriciteit, wordt als volgt vastgesteld.
Het betreft de volgende lokalen:
-

wijkbureau Oud-Centrum, Schorenshof 13, 3012 Leuven;
wijkbureau Mannenstraat, Groefstraat 2, 3000 Leuven;
wijkbureau Het Broek, Domeinstraat 59, 3010 Leuven;
wijkbureau Sint-Maartensdal, Rijdende Artillerielaan 6, 3000 Leuven;
wijkbureau Casablanca, Prins-Regentplein 34, 3010 Leuven;
wijkbureau Hoogland, Hoogland 69, 3000 Leuven;
jongerenlokaal Casablanca, Prins-Regentplein 59, 3010 Leuven

De retributies worden als volgt bepaald:
• € 1,85 per uur voor wijkbureau Hoogland;
• € 3,10 per uur voor wijkbureau Casablanca;
• € 4,35 per uur voor wijkbureau Het Broek, Oud-Centrum, Mannenstraat, en
Sint-Maartensdal en het jongerenlokaal Casablanca.
Artikel 2

Zijn vrijgesteld van het betalen van de retributie:
• de organisatoren van wijkgerichte activiteiten en
• de organisatoren van niet-wijkgerichte activiteiten uitgaande van de stad of in

samenwerking met de stad,
zoals omschreven in het reglement voor het gebruik van de wijkbureaus van 24
maart 2003.
Artikel 3

Indien de aanvrager afziet van het gebruik wordt de retributie verminderd met de
helft op voorwaarde dat hij het diensthoofd jeugd, onderwijs en welzijn hiervan
uiterlijk de laatste dag voor het gebruik op de hoogte brengt.
Bij bewezen overmacht kan de aanvrager ontslaan worden van de volledige
retributie.
Indien de activiteit niet kan doorgaan door de schuld van de stad wordt de gestorte
som volledig terugbetaald. De aanvrager heeft in dit geval geen recht op enige
andere schadeloosstelling.

Artikel 4

De vergoeding dient uiterlijk 8 dagen voor het gebruik betaald te worden.

Artikel 5

Het college van burgemeester en schepenen kan de toegang weigeren aan de
aanvragers die niet hebben voldaan aan de bepaling van artikel 4 of die in het
verleden niet geregeld betaalden.

Artikel 6

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

Artikel 7

Het gemeenteraadsbesluit van 26 november 2001 aangaande hetzelfde onderwerp
wordt opgeheven vanaf het van kracht worden van onderhavig besluit.

Artikel 8

Dit besluit zal voor kennisneming aan de heer gouverneur van de provincie
Vlaams-Brabant gezonden 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/151404/000
--------------------------------------------------------------Aan het college van burgemeester en schepenen van Leuven.
Deze beslissing is voor kennisneming aangenomen.
Leuven, 29 juni 2004
Namens de gouverneur
(w.g.) Geert Demarsin

adjunct van de directeur
Bekendgemaakt overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet.
te Leuven, 26 juli 2004
de stadssecretaris

de burgemeester

(w.g.) Gust Vriens

(w.g.) Louis Tobback

