Gemeenteraad
zitting van 23 november 2020
FINANCIËN
Belastingen en Ontvangsten
Besluit

Goedgekeurd

Retributiereglement - Gebruik van het woonwagenterrein Dijledreef Goedkeuring (2020_GR_00552)
Getekend door

Samenstelling
Aanwezig:
mevrouw Dorien Meulenijzer, voorzitter van de gemeenteraad;
de heer Mohamed Ridouani, burgemeester; de heer David Dessers, schepen; de heer Dirk Vansina, schepen; mevrouw
Denise Vandevoort, schepen; mevrouw Lies Corneillie, schepen; mevrouw Lalynn Wadera, schepen; de heer Carl
Devlies, schepen; de heer Thomas Van Oppens, schepen; de heer Johan Geleyns, schepen; mevrouw Bieke Verlinden,
schepen; mevrouw Alexandra Roumans, raadslid; mevrouw Anja Verbeeck, raadslid; mevrouw Ann Li, raadslid;
mevrouw Aynur Tasdemir, raadslid; de heer Bert Cornillie, raadslid; de heer Bruno Tobback, raadslid; de heer
Christophe Stockman, raadslid; mevrouw Debby Appermans, raadslid; mevrouw Els Van Hoof, raadslid; de heer Erik
Vanderheiden, raadslid; mevrouw Fatiha Dahmani, raadslid; de heer Fons Laeremans, raadslid; mevrouw Frouke
Wouters, raadslid; de heer Hagen Goyvaerts, raadslid; mevrouw Karin Brouwers, raadslid; mevrouw Katelijne
Dedeurwaerder, raadslid; mevrouw Katrien Houtmeyers, raadslid; mevrouw Lien Degol, raadslid; mevrouw Lies
Verlinden, raadslid; mevrouw Liesbeth Vandermeeren, raadslid; mevrouw Line De Witte, raadslid; de heer Lorin Parys,
raadslid; mevrouw Lothe Ramakers, raadslid; de heer Mich De Winter, raadslid; de heer Pieter Vandenbroucke,
raadslid; de heer Pieterjan Vangerven, raadslid; mevrouw Sara Speelman, raadslid; mevrouw Sarah Mohamed Khalif,
raadslid; mevrouw Tine Eerlingen, raadslid; de heer Wouter Florizoone, raadslid; de heer Zeger Debyser, raadslid
mevrouw Geertrui Vanloo, algemeen directeur; mevrouw Leen Peeters, adjunct-algemeendirecteur
Afwezig bij dit punt:
mevrouw Frieda Aerts, raadslid; mevrouw Mieke Vandermotte, raadslid
Verontschuldigd:
mevrouw Eva Platteau, raadslid; mevrouw Sabine Vandenplas, raadslid; mevrouw Veerle Bovyn, raadslid

Status
Goedgekeurd bij elektronische stemming met:
- 32 stem(men) voor: Karin Brouwers; Lies Corneillie; Bert Cornillie; Fatiha Dahmani; Mich De Winter;
Line De Witte; Lien Degol; David Dessers; Carl Devlies; Wouter Florizoone; Johan Geleyns; Fons
Laeremans; Ann Li; Dorien Meulenijzer; Sarah Mohamed Khalif; Lothe Ramakers; Mohamed
Ridouani; Alexandra Roumans; Sara Speelman; Christophe Stockman; Aynur Tasdemir; Bruno
Tobback; Els Van Hoof; Thomas Van Oppens; Pieter Vandenbroucke; Erik Vanderheiden; Liesbeth
Vandermeeren; Denise Vandevoort; Dirk Vansina; Bieke Verlinden; Lalynn Wadera; Frouke Wouters
- 10 stem(men) tegen: Debby Appermans; Zeger Debyser; Katelijne Dedeurwaerder; Tine Eerlingen;
Hagen Goyvaerts; Katrien Houtmeyers; Lorin Parys; Pieterjan Vangerven; Anja Verbeeck; Lies
Verlinden
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Besluit van de gemeenteraad van 23 november 2020
Retributiereglement - Gebruik van het woonwagenterrein Dijledreef - Goedkeuring (2020_GR_00552)

Beschrijving
Beknopte samenvatting
Goedkeuring van het retributiereglement op het gebruik van het woonwagenterrein Dijledreef.
Regelgeving: bevoegdheid
- de gemeenteraad is bevoegd op basis van artikel 40-41 van het decreet lokaal bestuur
Juridische grond
- het gemeenteraadsbesluit van 26 november 2001 aangaande het retributiereglement op het gebruik
van het woonwagenterrein Dijledreef
- het artikel 40, 286, 287 en 288 van het decreet lokaal bestuur
Argumentatie
De stad stelt een woonwagenterrein ter beschikking waarvoor van de gebruikers een
standplaatsvergoeding gevraagd wordt.
Momenteel bedraagt de maandelijkse vergoeding 44 euro. Vanuit de directie Samenleving, dienst
Diversiteit, komt het voorstel om de maandelijkse vergoeding op te trekken naar 100 euro per maand,
waarbij het gebruik van afvalcontainers en het gemeenschappelijk gebruik van de polyvalente ruimte
in de maandelijkse standplaatsvergoeding verrekend zit.
Het zwerfvuil rondom het terrein en in de Dijle en ook het ophalen van de huisvuil vormt al jaren een
probleem bij het woonwagenterrein. In die mate dat er actie gevraagd werd door de Vlaamse
milieumaatschappij wegens het terugkomend probleem rond grote hoeveelheden afval in de Dijle. In
dat kader zijn er geregeld opruimacties (opruiming van grote stukken zwerfvuil en sluikstort) in
samenwerking met de reinigingsdienst en de groendienst. Normaal dienen de bewoners zelf de
nodige vuilzakken aan te kopen, voor de grote stukken komt de reinigingsdienst naar het terrein met
een vrachtwagen om zo deze stukken tegen betaling op te halen, zodat de bewoners niet zelf naar het
containerpark hoeven te rijden. De betaling van deze huisvuilophaling laat echter te wensen over. Als
oplossing is besloten om te werken met grote containers van 1.100 liter waar de bewoners hun
huisvuil kunnen indoen en waarbij zij dus geen vuilzakken van de stad moeten aankopen. Het
aankopen van de zakken was een probleem en ook het correct gebruik (op vaste tijdstippen de
zakken buiten zetten) was ook niet evident. De grote afvalcontainers zullen permanent een vaste plek
krijgen op het terrein en zullen dus regelmatig leeggemaakt worden.
De polyvalente zaal wordt opgeknapt, waar onder meer een permanentie wordt voorzien om de
bewoners te ondersteunen in hun administratieve en andere vragen. Wekelijks zijn er twee dagen
waar de maatschappelijk werksters, de woonwagendeskundige medewerkers en de wijkagent
permanentie hebben. De bewoners gebruiken deze polyvalente ruimte ook voor een wekelijkse
eredienst. De energiekosten van de polyvalente ruimte en de renovatie zijn op kosten van de stad.
Door het gemeenschappelijk gebruik hebben de bewoners een extra ruimte die ze wekelijks
gebruiken.
Een maandelijks standgeld van rond de 100 euro is elders de norm. Hierin zit een maximale
ondersteuning van de bewoners, zowel naar infrastructuur als naar begeleiding.

Besluit
Artikel 1
Het retributiereglement op het gebruik van het woonwagenterrein Dijledreef goed te keuren.

Bijlagen
1. 20201123_RR_woonwagenterrein.pdf
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Retributiereglement op het gebruik van het woonwagenterrein Dijledreef
GR 23 november 2020

Artikel 1 – Algemeen
Er wordt een retributie aangerekend op het gebruik van het woonwagenterrein Dijledreef te Leuven.
Artikel 2 – Retributieplichtige
De retributie is verschuldigd door de gebruiker van de standplaats.
Artikel 3 – Tarief
Het tarief van de retributie bedraagt 100 euro per maand per standplaats.
Vanaf het kalenderjaar 2022 wordt het bedrag van de retributie jaarlijks op 1 januari geïndexeerd aan
de hand van de index van de consumptieprijzen via onderstaande formule:
bedrag retributie kalenderjaar X =

100 ∗ index november jaar (X − 1)
index november 2020

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 overeenkomstig artikel 177 van het decreet lokaal bestuur
of via gerechtelijke weg
Artikel 5 – Inwerkingtreding en duur
Onderhavig retributiereglement treedt op 1 januari 2021 in voege.
Het retributiereglement van 26 november 2001 aangaande hetzelfde onderwerp wordt opgeheven vanaf
het in voege treden van onderhavig reglement.
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