STAD LEUVEN
Uittreksel uit het notulenboek van de gemeenteraad
-----------------------------------------------------------------------------------ZITTING VAN 21 MEI 2007
------------------------------------------------------------------------------------

Aanwezig :

Financiën

de heer Tobback, burgemeester-voorzitter;
de heren Devlies, Brepoels, mevrouw Brouwers, de heren Robbeets, Vansina, mevrouwen
Vandevoort, Fannes en de heer Ridouani, schepenen;
mevrouw Aelvoet, de heren Bellens, Beckers, Bex, Braquené, Bruggemans, mevrouw
Ceysens, de heer Coninx, mevrouwen Dahmani, Demuynck, El Abouzi, de heren El
Khadraoui, Feyfer, Geleyns, Goyvaerts, mevrouwen Ilands, Jiroflée, Karrouche, Keirsebilck,
Kindekens, de heer Laeremans, mevrouwen Madrid, Mahani, de heren Mortelmans, Neefs,
mevrouw Nuyens, de heren Oversteyns, Ponsaerts, mevrouwen Saelens, Smolders, Van Hoof,
Van Rafelghem, Vanneck, de heer Verheyen, mevrouwen Verlinden en Wellens, raadsleden;
de heer Vriens, stadssecretaris

Retributiereglement op de verkoop van toeristisch promotiemateriaal –
Goedkeuring

De gemeenteraad,
Overwegende dat de stad Leuven via de dienst In&Uit allerlei toeristisch promotiemateriaal (folders,
infogids, stadswandelingenpakket, …) aanbiedt;
Overwegende dat hiervoor een vergoeding gevraagd wordt aan de koper;
Overwegende dat het aan de gemeenteraad toekomt om de gevraagde tarieven, samen met de
verminderingen en de vrijstellingen vast te stellen;
Overwegende dat deze tarieven in het retributiereglement dienen opgenomen te worden;
Gelet op het gemeentedecreet;
Op voordracht van het college van burgemeester en schepenen,
BESLUIT :
Artikel 1

Er wordt een retributie geheven op het toeristisch promotiemateriaal dat de stad Leuven
verkoopt.

Artikel 2

De retributie is verschuldigd door de aanvrager van het materiaal.

Artikel 3

De retributie wordt vastgesteld op:
• Werffolder: € 0,25 per stuk
• Toeristische infogids: € 1,00 per stuk
• Stadswandelingenpakket: (taal: Frans, Duits, Spaans of Italiaans): € 0,50 per stuk
• Stadswandelingenpakket: (taal: Nederlands of Engels): € 1,00 per stuk
• Papieren draagtas: € 0,20 per stuk
Voor een afname vanaf 100 stuks wordt de retributie met 20 % verminderd.

Artikel 4

Voor acties waaraan de stad via een beslissing van het college van burgemeester en
schepenen haar medewerking verleent wordt het promotiemateriaal gratis verstrekt.

Artikel 5

De retributie moet betaald worden:

*

op het ogenblik van de aankoop van het toeristisch promotiemateriaal;
*
na ontvangst van het desbetreffend factuur voor de aankoop van grote
hoeveelheden (meer dan 100 stuks).

Artikel 6

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

Artikel 7

Dit besluit zal voor kennisneming aan de heer gouverneur van de provincie VlaamsBrabant gezonden worden.

Goedgekeurd met algemene stemmen.
Gedaan in zitting ten Stadhuize, datum als hierboven.
Op last van de raad:
de stadssecretaris

de burgemeester

Gust Vriens

Louis Tobback

