UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD
Zitting van 12 april 201$
Pro ‘in cie Vlaams-Brabant Aanwezig: MM. P. Reekmans, burgemeestervoorzitter;
Arrondissement Leuven
K. Vanwinkelen, H. Hendrickx, H. Holsbeeks, N. Ons, schepenen;
GEMEENTE
G. Holsbeek, M. Saelrnaekers, L. Steenwegen, G. Amauts, W. Vandertu1dc
n,
H. Arnauts, Y. Sterkendries, S. Vandermeulen. B. Bogaerts, B. Coeckelbergh
s,
M. Willems en S. Verjans, raadsleden;
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K. Wauters, gemeentesecretaris.
De gemeenteraad:
Retributiereglement seniorencultuurcheque
Gelet op de bepalingen van het gerneentedecreet, inzonderheid artikel
432;
Overwegende dat bij besluit van het college van burgemeester en schepenen
van 22 december
2017, inzake de viering van huwelijksjubilarissen, besloten werd om cultuu
rcheques te
overhandigen aan huwelijksjubilarissen bij wijze van geschenk;
Overwegende dat het college deze cultuurcheque nu ook wenst open te stellen
voor een
ruimere doelgroep dan enkel de jubilarissen, mits ze woonachtig zijn in de
gemeente en mits
betaling van een democratische bijdrage;
Overwegende dat het college de kosten van deze cultuurcheque gedeel
telijk zelf wil dragen
en niet geheel wenst te verhalen op de gebruikers of deelnemers met het oog
op een meer
laagdrempelige toegang en participatie aan culturele evenementen in onze
gemeente;
Overwegende dat een retributiereglernent noodzakelijk is waarbij het princip
e wordt
goedgekeurd en waarbij wordt vastgelegd wie recht heeft op de cheque en
tegen welke
retributie;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 14 maart 2016 waarbij het retribu
tiereglement
inzake de invorderingskosten van de niet-fiscale ontvangsten en vaststelling
van de algemene
factuuiwoorwaarden werd goedgekeurd;
Met 10 stemmen voor en 6 onthoudingen
Besluit:
Artikel 1 :Er wordt een retributiereglement gevestigd op de afgifte van de seniore
ncultuurchcques.
Artikel 2: Er wordt voor de afgifte van seniorencultuurcheques door het college
van
burgemeester en schepenen bij de huldiging van de jubilarissen geen retrihu
tie geheven.
Artikel 3: De afgifte van de cheques wordt open gesteld voor alle senioren
(65+) die
woonachtig zijn in dc gemeente.
Artikel 4: Met deze seniorencultuurcheque kan de aanvrager een jaar lang
deelnemen aan alle
activiteiten in GC De Roos georganiseerd door Werkgroep De Roos en aan
de gemeentelijke
activiteiten georganiseerd door de seniorenraad.
Artikel 5: De retributie hiervoor wordt vastgelegd op 50 € (de cheque vertege
nwoordigt een
waarde van 75 €). Met dit initiatief wenst de gemeente haar senioren te stimul
eren om vooral
te blijven deelnemen aan het sociale leven in onze gemeente.
Artikel 6: De retributie is verschuldigd door de aanvrager.
Artikel 7: De inschrijving gebeurt online via het insehrijvingsprogram
ma of via
cultuur(glabbeek.hc. Na inschrijving ontvangt dc aanvrager een bevestiging
van inschrijving
met info om de betaling uit te voeren.
Artikel 8: De inschrijving is pas definitief bij betaling van de verschuldigd
e retributie.
Artikel 9: Dit reglement treedt in werking vanaf dc datum van goedkeuring
door dc
gemeenteraad.
Artikel 10: De in voorgaande artikelen vastgestelde retributies worden ingevo
rderd volgens
de procedure en de voorwaarden voor de facturatie van niet-fiscale ontvangsten,
zoals
vastgesteld bij gemeenteraadsbesluit van 14 maart 2016.
Aldus vastgesteld in bovenvennelde zitting.
Namens de raad.
De secretaris i.o.,
De voorzitter,
(Get.) K. Wauters
(Get. P. Reekmans.
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