UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD
Zitting van 12 april 2018
Provincie Vlaams-Brabant Aanwezig: MM. P. Reekmans, burgemeester- voorzi
tter;
Arrondissement Leuven
K. Vanwinkelen, H. Hendrickx, H. Holsbeeks, N. Ons, schepenen;
GEMEENTE
G. Holsbeek, M. Saelrnaekers, L. Steenwegen, G. Arnauts, W. Vanderskken,
H. Amauts, Y. Sterkendries, S. Vanderrneulen, B. Bogaerts, B. Coeckelberghs,
M. Willems en S. Verjans, raadsleden;
3380 G L A 3 B E E K
K. Wauters, gemeentesecretaris.
De gemeenteraad:
Retributieregtement diverse activiteiten en uitstappen, georganiseerd door de
gemeentelijke diensten

Gelet op de bepalingen van liet gerneentedecreet, inzonderheid artikel 432;
Gelet op het retributiereglernent voor sport- en jeugdactiviteiten dat werd goedgekeurd bij
gerneenteraadsbeslissing van 10 maart 2016;
Overwegende dat ook andere gemeentelijke diensten occasioneel activiteiten enlof uitstap
pen
organiseren, waarvan de kosten geheel of gedeeltelijk kunnen verhaald worden op de
gebruikers of deelnemers;
Overwegende dat de organisatie van deze activiteiten afhankelijk is van verschillende
parameters, onder andere van de locatie en de opportuniteiten die zich stellen;
Overwegende dat de gemeenteraad liet college van burgemeester en schepenen kan machti
gen
tot het heffen van een retributie zodat het college bevoegd is tot het vaststellen van de
tarieven;
Gelet op het feit dat hiermee een vlotte werking gewaarborgd wordt zodat makkelijk kan
ingespeeld worden op kansen die zich voordoen op vlak van educatie in kader van cultuu
r,
erfgoed, milieu, enz.
Met 10 stemmen voor en 6 onthoudingen
Besluit:
Artikel 1: Het schepencollege te machtigen om de tarieven vast te stellen voor de activit
eiten
en uitstappen die georganiseerd worden door de verschillende diensten.
Art. 2: Dit reglement treedt in werking vanaf de datum van goedkeuring door de
gemeenteraad.
Art. 3: Bij niet-betaling zal het volledig verschuldigde bedrag ingevorderd worden via
dwangbevel overeenkomstig artikel 94, tweede lid van het Gemeentedecreet. of gebeur
lijk
langs gerechtelijke weg.
Aldus vastgesteld in bovenvermelde zitting.
De secretaris i.o..
(Get.) K. Wauters
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