
 Provincie Vlaams-Brabant - Arrondissement Halle-Vilvoorde 
 

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD 
OPENBARE ZITTING VAN 26 SEPTEMBER 2022 

 
AANWEZIG: Chloë Foccaert, waarnemend algemeen directeur 

Steven Coppens, voorzitter 
Tim Vandenput, burgemeester 
Pieter Muyldermans en Annelies Vanderlinden, schepenen 
Patrick Demaerschalk, Alain Borreman, Luc Meganck,  
Jo Portois, Julie Delwick, Caroline Lagrange,  
Véronique Desmet, Timothy Rowies, Kenny Verbeeck,  
Marijke Belsack, Youri Vandervaeren, Eva De Bleeker en 
Maarten Bresseleers, raadsleden 
 

VERONTSCHULDIGD: Joris Pijpen, Marc Vanderlinden en Joy Sergeys, schepenen 
Julie Bollue, raadslid 
 

 
Vanaf punt O.P.4 verlaat Pieter Muyldermans, schepen de zitting omwille van een 
belangenconflict. 
Vanaf punt O.P.5 vervoegt Pieter Muyldermans, schepen de zitting. 
 

* * * 
 

De voorzitter opent de openbare zitting 
 

* * * 
 
O.P.1 Interne zaken. Secretariaat. Gemeenteraad. Notulen en zittingsverslag 
openbare zitting 29 augustus 2022. Goedkeuring. 
 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis 
 

● 29 augustus 2022: openbare zitting gemeenteraad. 
 
Feiten en context 
 
Conform het Decreet Lokaal Bestuur heeft elk gemeenteraadslid het recht om opmerkingen 
te maken over de redactie van de notulen en het zittingsverslag van de vorige vergadering. 
 
Juridische gronden 
 

● Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 in het bijzonder de artikelen 32, 
277, 278; 

● Gecoördineerd huishoudelijk reglement gemeenteraad, in het bijzonder de artikelen 
30 tot en met 32 betreffende de notulen. 

 
Advies 
/ 
 
Argumentatie 
/ 
 
Financieel advies 
/ 
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BESLUIT:  
16 stemmen voor: Tim Vandenput, Pieter Muyldermans, Annelies Vanderlinden, 
Patrick Demaerschalk, Alain Borreman, Luc Meganck, Jo Portois, Julie Delwick, 
Caroline Lagrange, Véronique Desmet, Timothy Rowies, Kenny Verbeeck, 
Marijke Belsack, Youri Vandervaeren, Eva De Bleeker en Steven Coppens 
1 onthouding: Maarten Bresseleers 
 
Enig artikel 
De raad keurt de notulen en het zittingsverslag van de openbare zitting van 29 augustus 
2022 goed. 
 
Verantwoordelijke ambtenaar: Chloë Foccaert 

Bevoegd lid van college: Tim Vandenput 
 
Uittreksel voor: 
Klassement gemeenteraad. 
 

* * * 
 
O.P.2 Afdeling Ruimte. Dienst Omgeving. Grondafstand. Bepaling grondafstand 
op 4m uit de as van de Sloesveldstraat (2022 056). Besluit. 
 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis 
 

● De aanvraag ingediend Adrian Hugues Devos wonende te Booglaan 1 te 1560 
Hoeilaart namens Takin' Care BV gevestigd te Horizonlaan 32 te 1150 Sint-
Pieters-Woluwe, werd per beveiligde zending verzonden op 14 april 2022. Er werd 
bijkomende informatie gevraagd op 4 mei 2022, met een termijn van 30 dagen. 
De aanvraag werd ontvankelijk en volledig verklaard op 31 mei 2022. 

 
Feiten en context 
 
De aanvraag heeft betrekking op een terrein, gelegen Sloesveldstraat 81 te 1560 
Hoeilaart, kadastraal bekend als afdeling 1 sectie A nr. 108S. 
 
Het betreft een aanvraag tot de afbraak bestaande woning en bouwen van een 
vrijstaande eengezinswoning. 
 
Het goed is getroffen door de rooilijn. De rooilijn ligt op 4m uit de as van de straat. 
 
Juridische gronden 
 

● Er wordt rekening gehouden met de ter zake wettelijke bepalingen, in het 
bijzonder met de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en de uitvoeringsbesluiten. 

 
Advies 
 
Er werden geen externe adviezen gevraagd.  
 
Argumentatie 
 
Een aanvraag werd ingediend door Adrian Devos wonende te Booglaan 1 te 1560 Hoeilaart 
namens Takin' Care BV gevestigd te Horizonlaan 32 te 1150 Sint-Pieters-Woluwe voor het 
verkavelen van een perceel grond langsheen de Sloesveldstraat. 
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Het tracé van de bovenvermelde straat ter hoogte van genoemde grond moet worden 
gewijzigd en een nieuwe rooilijn moet worden vastgelegd op 4 meter uit de as van de 
voorliggende straat, en dit zoals aangeduid op het verkavelingsontwerp. 
 
Het is noodzakelijk een nieuwe rooilijn vast te leggen zoals voorgesteld op bijgevoegd plan 
met het doel de verbreding van de bedoelde straat, de aanleg van een veilig voetpad 
mogelijk te maken. 
 
Gelet op het decreet van 18 mei 1999 houdende organisatie van de ruimtelijke ordening, 
inzonderheid op artikel 133 § 1. 
 
Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 5 september kennis 
hiervan genomen. 
 
Financieel advies 
 
Geen financiële gevolgen voorzien. 
 
BESLUIT: eenparig aangenomen 

 
Artikel 1 
In de Sloesveldstraat wordt het tracé van de verkeersweg , ter hoogte van terrein, 
kadastraal bekend als afdeling 1 sectie A nr. 108S met betrekking tot de ingediende 
omgevingsvergunningsaanvraag, gewijzigd en vastgesteld op 4 meter uit de as van de 
straat en dit zoals aangeduid op het verkavelingsontwerp. 
 
Artikel 2 
De strook grond gelegen tussen de oude en de nieuw gevormde rooilijn zal in het openbaar 
domein worden ingelijfd. 
 
Artikel 3 
De grondafstand zal gratis gebeuren , bij administratieve akte van grondafstand, te 
verlijden voor een notaris naar keuze van de aanvrager. 
 
Artikel 4 
Met het oog op het afleveren van de omgevingsvergunning zullen de aanvragers aan het 
college van burgemeester en schepenen een proces-verbaal van meting, met plan, 
overhandigen, met aanduiding van de oppervlakte van de grond, die in uitvoering van deze 
beslissing zal worden afgestaan. 
 
Artikel 5 
Deze beraadslaging heeft enkel uitwerking wanneer de omgevingsvergunning wordt 
toegestaan. 
 
Verantwoordelijke ambtenaar: Louise de Vos 

Bevoegd lid van college: Tim Vandenput 
 
Uittreksel voor: 
Ruimte en Erfgoed - RO Vlaams-Brabant 
Dienst ruimtelijke ordening 
 

* * * 
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O.P.3 Afdeling Ruimte. Dienst Omgeving. Aanvraag tot tijdelijke verlenging van 
erkenning van Elk Zijn Huis als sociale huisvestingsmaatschappij tot en met 30 
juni 2023. Besluit. 
 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis 
 

● 28 juli 2022: ontvangst brief van Elk Zijn Huis (zie bijlage) betreffende de 'Aanvraag 
advies gemeenteraad over stappenplan om onze SHM om te vormen tot 
woonmaatschappij, meer bepaald de aanvraag tot tijdelijke verlenging van onze 
erkenning als sociale huisvestingsmaatschappij tot en met 30 juni 2023.' 

 
Feiten en context 
 
In de brief die we ontvingen van de sociale huisvestingsmaatschappijen Elk Zijn Huis cvba 
en cvba Volkwoningbouw Herent wordt gevraagd om tegen uiterlijk 23/09/2022 een advies 
uit te brengen over het traject dat zij willen doorlopen om tegen uiterlijk 30 juni 2023 deel 
uit te maken van de woonmaatschappij die in het werkingsgebied, waar onze gemeente 
deel van uitmaakt, zal worden gevormd. 
 
De sociale huisvestingsmaatschappijen Elk zijn Huis cvba en cvba Volkswoningbouw 
bevinden zich in een situatie waarbij de fusie van beide vennootschappen in 2022 
technisch / organisatorisch niet meer haalbaar is, maar wel tegen eind juni 2023, 
waardoor ze een tijdelijke verlenging van de erkenning wensen aan te vragen.  
 
Een advies van de lokale besturen is ook vereist in het kader van een 
erkenningsaanvraag als woonmaatschappij.  
Om te vermijden dat binnen enkele maanden opnieuw om advies wordt gevraagd aan de 
gemeenten omtrent dezelfde materie, heeft Wonen-Vlaanderen in de modelbeslissing in 
de bijlage een optioneel artikel 3 voorzien.  
 
Indien het optionele artikel 3 toegevoegd wordt aan de gemeenteraadsbeslissing hoeft 
het gemeentebestuur in de toekomst geen advies meer uit te brengen met betrekking tot 
de erkenning, maar het gemeentebestuur zal wel ingelicht worden over en afschrift 
krijgen van de erkenningsaanvraag van de Woonmaatschappij in wording, en op dat 
ogenblik vrijblijvend en niet verplicht, opnieuw advies kunnen uitbrengen nu met 
betrekking tot de erkenningsaanvraag woonmaatschappij zelf.   
 
Indien het optionele artikel 3 niet opgenomen wordt in het advies met betrekking tot de 
aanvraag verlenging erkenning van de huisvestingsmaatschappijen Volkswoningbouw en 
Elk zijn Huis, dan zal de gemeenteraad in de toekomst wel nog advies moeten uitbrengen 
met betrekking tot de erkenningsaanvraag woonmaatschappij zelf. 
 
Juridische gronden 
 

● Art. 40 e.v. va het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur. 
● Het decreet van 9 juli 2021 houdende wijzigingen van diverse decreten met 

betrekking tot wonen, waarbij een regelgevend kader met betrekking tot de 
woonmaatschappijen wordt gecreëerd. 

● Het besluit van de Vlaams Regering van 17 december 2021 tot wijziging van de 
verschillende besluiten over wonen; 

● De vlaamse Codex Wonen van 2021 (VCW) 
● Het Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021 (BVCW) 

 
Advies 
 
/ 
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Argumentatie 
 
In het traject naar het vormen van een ééngemaakte woonmaatschappij voor het 
werkingsgebied tegen 1 januari 2023, kunnen sociale huisvestingsmaatschappijen, die er 
pas tegen 30 juni 2023 in slagen om aan alle voorwaarden tot erkenning als 
woonmaatschappij te voldoen, ofwel door zichzelf om te vormen tot woonmaatschappij, 
ofwel door herstructurering (fusie, splitsing) door te voeren met een andere 
woonmaatschappij of met een sociale huisvestingsmaatschappij, die kan aantonen dat die 
zich kan omvormen tot woonmaatschappij, een verlenging van de hun erkenning als sociale 
huisvestingsmaatschappij tot 30 juni 2023 bekomen. 
Daartoe moet zij een aanvraag indienen bij het agentschap Wonen-Vlaanderen. Daarbij 
moet de aanvragende sociale huisvestingsmaatschappij aantonen dat ze uiterlijk op 30 juni 
2023 zal kunnen omvormen tot woonmaatschappij, mede ondersteund door een 
stappenplan en een advies van de lokale besturen uit het werkingsgebied. 
Het voorgestelde stappenplan in bijlage. 
 
Financieel advies 
 
Geen financiële gevolgen. 
 
BESLUIT: eenparig aangenomen 

 
Artikel 1 
De gemeenteraad neemt kennis van de aanvraag tot tijdelijke verlenging van de erkenning 
van de sociale huisvestingsmaatschappijen Elk zijn Huis cvba met zetel te Tervuren en 
cvba Volkswoningbouw met zetel te Herent tot en met 30 juni 2023. 
 
Artikel 2 
De gemeenteraad geeft als advies aan de Vlaamse Regering dat bij voormelde aanvraag 
gevoegd stappenplan naar de woonmaatschappij voldoet aan de doelstellingen van de 
gemeente.  
 
Artikel 3 
De gemeenteraad stelt in het kader van de procedure vermeld in artikel 4.98 §1 tweede 
lid, 2°, punt k van het BVCW van 2021 de vorming van de woonmaatschappij zal zorgen 
voor voldoende lokale netwerkvorming, lokale inbedding en verankering. 
 
Verantwoordelijke ambtenaar: Kaat Goris 

Bevoegd lid van college: Annelies Vanderlinden 
 
Uittreksel voor: 
Dienst omgeving, afdelingshoofd Ruimte 
 

* * * 
 
O.P.4 Afdeling Vrije Tijd . Senioren. Gemotiveerd voorstel vanuit de 
Seniorenrraad tot toekenning van ereburgerschap aan Serge 
Muyldermans.Besluit. 
 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis 
 

● 30 augustus 2010: het reglement op het toekennen van het ereburgerschap van de 
gemeente Hoeilaart wordt goedgekeurd.  

● 1 juli 2022: via Gilberte Marchand, voorzitter van de Seniorenraad, ontvangt het 
gemeentebestuur Hoeilaart de gemotiveerde vraag tot toekenning van het 
ereburgerschap aan de heer Serge Muyldermans.  
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Feiten en context 
 

● Volgens het reglement van de Gemeenteraad van 30 augustus 2010 dient een 
kandidatuur tot ereburgerschap aan volgende voorwaarden te voldoen: 

○ het ereburgerschap kan ten allen tijde worden toegekend aan één of 
meerdere personen 

○ het ereburgerschap kan uitsluitend toegekend worden aan natuurlijke 
personen die wonen in de gemeente of er gewoond hebben en die voldoen 
aan één of meerdere van de volgende criteria: 

■ hij of zij heeft de gemeente een internationale uitstraling gegeven 
■ hij of zij heeft een grote faam en aanzien verworven met een 

Vlaamse, nationale of internationale uitstraling 
■ hij of zij heeft bijgedragen tot het welzijn van de gemeenschap 

○ het voorstel wordt onderzocht door het CBS en gestaafd aan de hand van 
nuttige bewijsstukken in om het even welke vorm 

○ het CBS wint steeds het advies in van een bevoegde raad 
○ het ereburgerschap wordt toegekend door de Gemeenteraad op voordracht 

van het CBS 
○ aan de toekenning van de titel van ereburger is geen enkele geldelijke 

vergoeding of bezoldiging verbonden. Er kunnen geen rechten aan 
ontleend worden, noch zijn er verplichtingen aan verbonden. 

○ de ereburger ontvangt een passend geschenk en wordt uitgenodigd op 
belangrijke gebeurtenissen die door de gemeente georganiseerd worden.  

● De Seniorenraad heeft een duidelijk onderbouwd voorstel met motivering 
ingediend, zie bijlage. De Seniorenraad heeft ter staving onder andere een 
schrijven van een aantal (oud) collega's van de VUB van de heer Muyldermans, 
allen woonachtig in Hoeilaart waarin zij het ereburgerschap bepleiten. Daarnaast 
wordt ook verwezen naar de WIKIPEDIA-pagina van de heer Muyldermans en een 
aantal van de gepubliceerde artikelen.  

● Ook aan alle andere voorwaarden wordt voldaan. 
 
Juridische gronden 
 

● Reglement op het toekennen van ereburgerschap (Gemeenteraad 30 augustus 
2010) 

 
Advies 
 

● De Seniorrenraad geeft gunstig advies tot het toekennen van de titel van ereburger 
aan de heer Serge Muyldermans. 

● De Afdeling Vrije Tijd heeft het reglement tot toekenning ereburgerschap bekeken 
en stelt vast dat de aanvraag volledig en conform is. Vanuit de Afdeling Vrije Tijd is 
er positief advies voor deze gemotiveerde vraag van de Seniorenraad. 

 
Argumentatie 
 
Vermits er voldaan wordt aan alle voorwaarden tot toekenning van het ereburgerschap aan 
de heer Serge Muyldermans volgens het reglement én het duidelijk is dat de heer Serge 
Muyldermans zowel een internationale uitstraling geeft aan de gemeente Hoeilaart, een 
grote faam en aanzien heeft verworven in binnen- en buitenland en vanuit zijn onderzoek 
bijdraagt aan het welzijn van de gemeenschap, kan de vraag na gunstig advies van het 
College van Burgemeester en Schepenen voorgelegd worden aan de Gemeenteraad. 
 
Financieel advies 
 
Geen financiële gevolgen. 
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BESLUIT:  
16 stemmen voor: Tim Vandenput, Annelies Vanderlinden,  
Patrick Demaerschalk, Alain Borreman, Luc Meganck, Jo Portois, Julie Delwick,  
Caroline Lagrange, Véronique Desmet, Timothy Rowies, Kenny Verbeeck, 
Marijke Belsack, Youri Vandervaeren, Eva De Bleeker, Maarten Bresseleers en 
Steven Coppens 
 
Artikel 1 
De gemeenteraad stelt vast dat de gemotiveerde vraag vanuit de Seniorenraad tot 
toekenning van het ereburgerschap aan de heer Serge Muyldermans voldoet aan alle 
voorwaarden tot toekenning van dit ereburgerschap. 
 
Artikel 2 
De gemeenteraad keurt de voordracht van de heer Serge Muyldermans als ereburger van 
Hoeilaart goed en kent dit ereburgerschap toe. 
 
Artikel 3 
De gemeenteraad gelast de afdeling Vrije Tijd om na beslissing van de gemeenteraad de 
Seniorenraad en de betrokkene in kennis te stellen van de genomen beslissing.  
 
Verantwoordelijke ambtenaar: Annick Vanherwegen 

Bevoegd lid van college: Tim Vandenput 
 
Uittreksel voor: 
Afdeling Vrije Tijd 
 

* * * 
 
O.P.5 Afdeling Vrije Tijd. Volwassenenonderwijs. Besluit terugbetaling 
cursusgeld 'Nederlands voor anderstaligen' voor de periode 2022-2024. 
 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis 
 

● 1 september 1986: fusie van de scholen voor sociale promotie van de gemeenten 
Hoeilaart en Tervuren. 

● 28 september 1987: goedkeuring overeenkomst houdende de regeling van de fusie 
van de Centra voor Volwassenenonderwijs (voorheen gemeentelijke 
onderwijsinrichtingen voor sociale promotie) Tervuren-Hoeilaart. 

● 27 september 2001: invoering van een reglement voor de terugbetaling van de 
persoonlijk gedragen inschrijvingsgelden voor de cursus 'Nederlands voor 
anderstaligen' in Hoeilaart. 

● 21 december 2016: besluit gemeenteraad tot goedkeuring aangepaste  
samenwerkingsovereenkomst gemeenten Tervuren en Hoeilaart in verband met 
fusie CVO Tervuren en Hoeilaart en in verband met terugbetaling 
inschrijvingsgelden voor de cursussen 'Nederlands voor anderstaligen'. 

● 28 mei 2018: besluit gemeenteraad tot goedkeuring van de aangepaste 
overeenkomst gelet op de fusie van CVO Tervuren-Hoeilaart en CVO Crescendo 
vanaf 01/09/2018.  

● 28 januari 2019: besluit gemeenteraad tot verlenging van de beslissing in verband 
met terugbetaling cursusgelden 'Nederlands voor anderstaligen'. 

● 22 augustus 2022: besluit college tot vraag goedkeuring aan de gemeenteraad voor 
verlenging van terugbetaling van deze tussenkomst. 
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Feiten en context 
 
Lokaal bestuur Hoeilaart wenst blijvende inspanningen te leveren voor het stimuleren van 
anderstalige inwoners tot het volgen van een taalcursus 'Nederlands voor anderstaligen'.  
 
Sinds de invoering van het reglement voor de terugbetaling van de inschrijvingsgelden (in 
2001) worden anderstalige inwoners extra aangemoedigd tot het volgen van deze cursus 
wat hen bijkomende mogelijkheden biedt om maximaal deel te nemen aan het lokale 
gemeenschapsleven.  
Sindsdien maken heel wat cursisten na afloop van het schooljaar gebruik van deze 
ondersteuningsmaatregel. 
 
Juridische gronden 
 

● Decreet volwassenenonderwijs van 15 juni 2007 (en wijzigingen) 
● Besluit gemeenteraad van 28 mei 2018 tot goedkeuring aangepaste overeenkomst 

Fusie CVO Tervuren-Hoeilaart en CVO Crescendo. 
 
Advies 
 

● 11 augustus 2022: advies ingewonnen bij financieel directeur en vervolgens 
voorstel van besluit laten aftoetsen. 

 
Argumentatie 
 
CVO Crescendo treedt momenteel op als inrichtende macht voor de organisatie van een 
aantal cursussen voor volwassenenonderwijs in het GC Felix Sohie. Een deel van het 
inschrijvingsgeld van de cursisten in Hoeilaart vloeit terug naar het lokaal bestuur.  
 
Gezien de inspanningen die het lokaal bestuur doet om anderstaligen te stimuleren tot het 
volgen van de taalcursussen 'Nederlands voor anderstaligen' met het oog op hen maximale 
mogelijkheden te bieden tot deelname aan het lokaal gemeenschapsleven, is de maatregel 
voor terugbetaling van het cursusgeld zeker een extra stimulans voor vele anderstalige 
inwoners. 
 
In het meerjarenplan is het nodige budget voorzien om de huidige regeling gedurende deze 
legislatuur verder te zetten. Het is wenselijk deze tussenkomst te hernieuwen tot het jaar 
2024 (schooljaar 2023-2024).  
 
Financieel advies 
 

Financiële gevolgen 
voorzien 

Actie: A-5.7.0 
AR: 649600 - BI: 0830-04  
IP: IP-GEEN 
 

Offerte: afhankelijk van aantal 
aanvragen 
Huidig saldo krediet: 3500 euro 
Saldo na vastlegging: afhankelijk 
van aantal aanvragen 

 
BESLUIT: eenparig aangenomen 

 
Artikel 1 
De gemeenteraad besluit akkoord te gaan met het voorstel tot verlenging van de beslissing 
tot terugbetaling van de cursusgelden 'Nederlands voor anderstaligen' volgens de geldende 
voorwaarden uit artikel 2 en dit voor het schooljaar 2021-2022, 2022-2023 en 2023-2024. 
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Artikel 2 
Met het oog op het creëren van een maximale mogelijkheid tot deelname aan het lokale 
gemeenschapsleven, wordt de tussenkomst toegekend aan alle personen die ingeschreven 
zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister van de gemeente Hoeilaart en dit na afloop 
van het schooljaar, op voorlegging van een attest van geregelde deelname aan de cursus 
'Nederlands voor anderstaligen' en van het bewijs van betaling van het inschrijvingsgeld 
door de aanvrager van de tussenkomst. De tussenkomst bedraagt 100% van het betaalde 
inschrijvingsgeld voor het betrokken schooljaar. 
 
Verantwoordelijke ambtenaar: Marijke De Rudder 

Bevoegd lid van college: Joy Sergeys 
 
Uittreksel voor: 
Financiële dienst en afdeling Vrije Tijd 
 

* * * 
 
O.P.6 Afdeling Vrije Tijd. Flankerend onderwijsbeleid. Sociale voordelen 
basisonderwijs. Besluit verlenging van het stelsel van sociale voordelen en 
andere flankerende ondersteuningsmaatregelen voor het schooljaar 2021-2022 
en 2022-2023. 
 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis 
 

● 30 juni 1994: beslissing van de gemeenteraad tot invoering van het stelsel van 
sociale voordelen voor de Hoeilaartse scholen voor basisonderwijs waarbij een 
financiële tussenkomst verleend wordt voor het ochtend- en avondtoezicht en voor 
toegang tot het zwembad + herbevestiging van dit besluit door de gemeenteraad 
in de daaropvolgende jaren. 

● 7 juli 1994: besluit van het college in verband met het bepalen van de bedragen 
voor toekenning van de tussenkomsten zoals voorzien door de GR van 30/06/1994. 

● 19 december 2002: besluit van het college tot aanpassing van de toegekende 
bedragen met ingang van 1 januari 2003. 

● 13 september 2010: besluit van het college om het sociaal voordeel ivm toegang 
tot het zwembad uit te breiden met een extra flankerende ondersteuningsmaatregel 
(tussenkomst in kosten voor busvervoer naar en van het zwembad). 

● 22 februari 2021: besluit van de gemeenteraad tot aanpassing van het bedrag voor 
tussenkomst in de toegang tot het zwembad. 

● 22 augustus 2022: besluit college tot vraag goedkeuring verlenging van het stelsel 
van sociale voordelen voor schooljaar 2021-2022 en 2022-2023. 

 
Feiten en context 
 
Het decreet betreffende het flankerend onderwijsbeleid op lokaal niveau regelt de rol van 
het lokaal bestuur betreffende het lokaal flankerend onderwijsbeleid: het geheel van acties 
van de lokale overheid om, vertrekkend vanuit de lokale situatie en aanvullend bij het 
Vlaams onderwijsbeleid, een lokaal onderwijsbeleid te ontwikkelen in samenwerking met 
de lokale actoren.  
 
Flankerende ondersteuningsmaatregelen worden in 2 soorten opgedeeld: 'sociale 
voordelen' en 'andere voordelen'. 
'Sociale voordelen' zijn van toepassing op zowel basis- als secundair onderwijs en werden 
in Hoeilaart tot op heden enkel bepaald voor het basisonderwijs.  
'Andere voordelen' kunnen ook van toepassing zijn voor andere onderwijsvormen 
(vb. volwassenenonderwijs, kunstonderwijs,...). 
Met 'sociale voordelen' bedoelt het decreet 5 specifieke thema's waarvan er in Hoeilaart 
een aantal weerhouden werden: 
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● het ochtend- en avondtoezicht buiten de periode van normale aanwezigheid van de 
leerlingen 

● de kosten van de toegang tot het zwembad voor de leerlingen lager onderwijs (de 
kosten verbonden aan het verstrekken van één schooljaar gratis zwemmen, waar 
elke leerling lager onderwijs recht op heeft, worden niet als sociaal voordeel 
beschouwd). 

 
De berekening voor de tussenkomst in het toezicht gebeurt volgens de procedure die 
hiervoor door de Vlaamse Regering vastgelegd werd. 
Daarnaast werd een vast bedrag bepaald als tussenkomst voor de toegang tot het 
zwembad. Dit sociaal voordeel werd voor de beide basisscholen aangevuld met een 'ander 
voordeel': een tussenkomst in het vervoer naar en van het zwembad. 
 
Het oorspronkelijk besluit van de gemeenteraad stelt dat de toekenning van het stelsel van 
sociale voordelen en andere flankerende ondersteuningsmaatregelen door de 
gemeenteraad hernieuwd dient te worden. 
 
Doorheen de jaren werden de beide basisscholen op meerdere manieren ondersteund 
vanuit het lokaal bestuur. Afspraken hierover werden steeds in overleg met de betrokken 
directies gemaakt. 
Aangezien Hoeilaart nu ook een vestigingsplaats van een secundaire school heeft, is het 
wenselijk om ook met deze partner en in overleg met alle scholen op het grondgebied 
afspraken te maken rond ondersteuningsmaatregelen voor de toekomst. 
In afwachting van een actualisering van het overzicht aan flankerende 
ondersteuningsmaatregelen en het bijhorende budget hiervoor, is het nodig de 
verlenging van het huidig stelsel ter goedkeuring voor te leggen aan de gemeenteraad. 
 
Juridische gronden 
 

● Wet van 29 mei 1959 (tot wijziging van sommige bepalingen van de 
onderwijswetgeving) 

● Besluit van de Vlaamse Regering houdende bepaling van de begrippen 
gezondheidstoezicht en sociale voordelen van 24 juli 1991. 

● Besluit van de Gemeenteraad van 30 juni 1994 tot invoering van het stelsel van 
sociale voordelen voor de scholen van het basisonderwijs + latere aanpassingen. 

● Decreet van 30/11/2007 betreffende het flankerend onderwijsbeleid op lokaal 
niveau + latere wijzigingen. 

● Besluit van de gemeenteraad van 22 februari 2021 in verband met de toekenning 
van sociale voordelen. 

 
Advies 
 
/ 
 
Argumentatie 
 
Met de komst van de vestigingsplaats van een secundaire school en met het oog op de 
bespreking van het budget dat in de toekomst voorzien zal worden voor lokaal flankerend 
onderwijsbeleid is het wenselijk om zowel met de onderwijspartners als met de betrokken 
diensten in overleg te gaan. Op basis van een actuele inventaris van de verschillende 
ondersteuningsvormen die het lokaal bestuur voorziet, van de noden en wensen van de 
lokale onderwijsinstellingen en van de doelstellingen die het lokaal bestuur zich rond dit 
thema stelt, kan het huidig stelsel grondig geëvalueerd en bijgestuurd worden.  
 
In afwachting van een volledige update van de verschillende ondersteuningsvormen in het 
kader van lokaal flankerend onderwijsbeleid is het noodzakelijk om het huidig stelsel te 
hernieuwen voor 2022 en 2023 (schooljaar 2021-2022 en 2022-2023). Op die manier 
blijven we de beide basisscholen ondersteunen volgens de gekende afspraken zoals door 
de gemeenteraad bepaald. 
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Financieel advies 
 
 

Financiële gevolgen 
voorzien 

voor tussenkomst zwemmen: 

Actie: A-5.9.0 
AR: 649000 - BI:0870-15  
IP: IP-GEEN 
 
 
 
voor tussenkomst toezicht: 

Actie: A-5.9.0 
AR: 649000 - BI: 0870-16 
IP: IP-GEEN 

 
 

Offerte: afhankelijk van aantal 
toezichten 
 
Huidig saldo krediet: 32.000 euro 
Saldo na vastlegging: afhankelijk 
van aantal toezichten 
 
 
 
Offerte: afhankelijk van aantal 
toezichtbeurten 
Huidig saldo krediet: 27.500 euro 
Saldo na vastlegging: afhankelijk 
van aantal toezichten 
 

 
BESLUIT: eenparig aangenomen 

 
Enig artikel 
De gemeenteraad gaat akkoord met het voorstel van verlenging van het huidig stelsel van 
sociale voordelen, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 22/02/2021, voor het 
schooljaar 2021-2022 en 2022-2023 (boekjaar 2022 en 2023). 
 
Verantwoordelijke ambtenaar: Marijke De Rudder 

Bevoegd lid van college: Joy Sergeys 
 
Uittreksel voor: 
Financiële dienst en afdeling vrije tijd 
 

* * * 
 
O.P.7 Afdeling Vrije Tijd. Seniorenbeleid. Werkingssubsidie 
ouderenverenigingen. Besluit goedkeuring toekenning werkingssubsidie 2022 
aan ouderenverenigingen. 
 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis 
 

● najaar 2021: erkenningsaanvraag OKRA Hoeilaart en Kennisbeurs Druivenstreek 
● najaar 2021: voorzien van budget voor ondersteuning ouderenverenigingen bij 

budgetopmaak 2022 
● najaar 2021: voorbereiding opstart traject rond vernieuwing subsidiereglement 

voor jeugd-, sport- en cultuurverenigingen en keuze om onder meer 
ouderenverenigingen niet toe te voegen in een apart luik 

● voorjaar 2022: opmaak vernieuwd subsidiereglement voor jeugd-, sport- en 
cultuurverenigingen en toelichting met bespreking voor college, adviesraden en 
verenigingen. 

● 14 februari 2022: besluit college om OKRA Hoeilaart en Kennisbeurs Druivenstreek 
als erkende ouderenvereniging te beschouwen 

● 14 juli 2022: bespreking met financieel directeur over ontwerp vernieuwd 
subsidiereglement voor jeugd, sport en cultuur en navraag mogelijke procedure 
voor uitbetaling subsidies in 2022 voor jeugd en sport. 

● 11 augustus 2022: bespreking met financieel directeur over mogelijke procedure 
voor uitbetaling subsidie in 2022 voor de 2 nieuw erkende ouderenverenigingen. 
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● 22 augustus 2022: besluit college om vraag voor uitbetaling subsidie aan 
ouderenverenigingen voor te leggen aan gemeenteraad. 

 
Feiten en context 
 
Op 14 februari 2022 besloot het college OKRA Hoeilaart en Kennisbeurs Druivenstreek  te 
erkennen als vereniging. Aangezien de erkenningsaanvraag van beide verenigingen in het 
najaar van 2021 besproken en aangekondigd werd, werden bij de budgetvoorstellen voor 
2022 ook middelen gevraagd om de beide verenigingen in de toekomst financieel te 
ondersteunen zoals dat ook voor heel wat andere socio-culturele verenigingen voorzien is. 
 
Tegelijk werd ook het traject opgestart rond de vernieuwing van het subsidiereglement 
voor jeugd-, sport- en cultuurverenigingen. Er werd voor geopteerd om verenigingen uit 
onder meer de beleidsdomeinen welzijn, milieu en ouderenbeleid niet in beschouwing te 
nemen bij de opmaak van dit reglement. Het leek wel opportuun om dit reglement af te 
wachten zodat andere subsidiereglementen daar in de toekomst zo goed mogelijk op 
afgestemd worden en waar mogelijk kunnen op 'aansluiten'. Op die manier trachten we 
toch het gelijkheidsbeginsel bij de ondersteuning van verenigingen zo goed mogelijk te 
benaderen. 
 
Aangezien in 2022 het relancereglement (nav. corona) voor ondersteuning van 
verenigingen niet meer van toepassing is en ook de reglementen voor subsidiëring van 
zowel het jeugdwerk als de sportverenigingen niet meer gelden, werd bij de financieel 
directeur navraag gedaan  naar een bruikbare procedure om dit jaar toch ook deze 
verenigingen te kunnen subsidiëren. Dezelfde vraag was ook van toepassing voor de 
ondersteuning van de ouderenverenigingen. Aangezien er nog geen bruikbaar 
subsidiereglement voor dit beleidsdomein ter goedkeuring voorgelegd werd aan de 
gemeenteraad kan uitbetaling van voorziene subsidie enkel gebeuren mits goedkeuring 
door de gemeenteraad van een nominatieve lijst van begunstigden.  
 
Juridische gronden 
 

● Decreet lokaal bestuur - artikel 41: ivm de bevoegdheden van de gemeenteraad 
die niet kunnen toevertrouwd worden aan het college (23°: het vaststellen van 
subsidiereglementen en het toekennen van nominatieve subsidies) 

● Erkenningsreglement verenigingen (goedgekeurd door de GR op 28/09/2015) 
● Vernieuwd erkenningsreglement verenigingen (goedgekeurd door de gemeenteraad 

op 27 juni 2022). 
 
Advies 
 
Bevestiging van de financieel directeur op 11 augustus 2022 dat de ouderenverenigingen 
(net als de jeugd- en sportverenigingen) in 2022 enkel een nominatieve subsidie kunnen 
ontvangen na goedkeuring ervan door de gemeenteraad aangezien er momenteel geen 
subsidiereglement van toepassing is waarop de berekening en opdracht tot uitbetaling 
gebaseerd kan worden. 
 
Argumentatie 
 
OKRA Hoeilaart kent in 2022 een echte doorstart nadat de werking in 2018 volledig 
stopgezet werd en in 2019 een aantal nieuwe vrijwilligers probeerden de vereniging nieuw 
leven in de blazen.  
Dat lijkt nu, na de coronaperiode met strenge maatregelen, te lukken: de vereniging telt 
intussen net geen 100 leden en organiseert per maand meerdere bijeenkomsten en 
activiteiten in Hoeilaart. De vereniging heeft echter maar zeer beperkte middelen om de 
werking verder uit te bouwen gezien de korte periode van activiteit. Sinds de zomer van 
2022 moet ook deze vereniging terug huur betalen voor het gebruik van infrastructuur wat 
momenteel een knelpunt is.  
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Kennisbeurs Druivenstreek telt ook Hoeilaartse leden en ontplooit haar werking nog steeds 
vooral in buurgemeente Overijse. Met het vernieuwde erkenningsreglement kwam deze 
vereniging ook in aanmerking voor erkenning in Hoeilaart. Recent deden zij de aanvraag 
voor huur zaal in het sport- en jeugdcentrum voor de curling-activiteit die er al jaren op 
dinsdagnamiddag doorgaat.  
Kennisbeurs Druivenstreek bestaat intussen meer dan 20 jaar en heeft jonge, actieve 
senioren als doelgroep (zie statuten op website van de vereniging). Gezien hun erkenning 
als Hoeilaartse vereniging werd door de voorzitter ook navraag gedaan over de 
subsidiemogelijkheden. 
 
Aangezien er voor 2022 middelen voorzien zijn om ook de ouderenverenigingen een 
financieel duwtje in de rug te geven, is het wenselijk deze ook te besteden aangezien zowel 
OKRA Hoeilaart als Kennisbeurs Druivenstreek intussen door het college erkend werden 
als vereniging. Het lijkt best hen in afwachting van een subsidiereglement dat voor hen 
van toepassing is gelijk te behandelen. 
 
Financieel advies 
 

Financiële gevolgen 
voorzien 

Actie: A-5.6.0 
AR: 649000 - BI: 0959-16  
IP: IP-GEEN 
 

Offerte: 2 x € 250 euro  
Huidig saldo krediet: 3120 euro 
Saldo na vastlegging: 2620 euro 

 
Elke erkende vereniging ontvangt een subsidie van 250€.  
 
BESLUIT: eenparig aangenomen 

 
Enig artikel 
De gemeenteraad besluit in 2022 en zoals voorzien in de jaarbudgetrekening een subsidie 
van 250 euro toe te kennen aan OKRA Hoeilaart en aan Kennisbeurs Druivenstreek. 
 
Verantwoordelijke ambtenaar: Marijke De Rudder 

Bevoegd lid van college: Annelies Vanderlinden 
 
Uittreksel voor: 
Financiële dienst en afdeling vrije tijd. 
 

* * * 
 
O.P.8 Afdeling Vrije Tijd. Lokaal flankerend onderwijsbeleid. Besluit toekenning 
werkingssubsidie 2022 aan ouderraden basisonderwijs. 
 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis 
 

● Voorbije jaren en tot 2019: subsidie voor de ouderraden van het basisonderwijs in 
het kader van de ondersteuning van sociale organisaties vanuit dienst (vrije tijd en) 
welzijn. 

● 2020 en 2021: subsidie voor ouderraden van het basisonderwijs in het kader van 
het relancereglement voor ondersteuning van verenigingen. 

● Voorjaar 2022: opmaak vernieuwd subsidiereglement voor jeugd-, sport- en 
cultuurverenigingen en toelichting met bespreking voor college, betrokken 
adviesraden en verenigingen. 

● 11 augustus 2022: bespreking met financieel directeur over mogelijke procedure 
voor uitbetaling subsidie in 2022 voor onder meer de ouderraden van de 
basisscholen. 

● 29 augustus 2022: besluit college om vraag voor uitbetaling subsidie aan 
ouderraden basisonderwijs voor te leggen aan de gemeenteraad. 
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Feiten en context 
 
De voorbije jaren ontvingen de ouderraden van onze beide basisscholen een subsidie ter 
ondersteuning van hun werking. Oorspronkelijk kwam deze regeling er op het moment dat 
de ouderraden samen met de jeugddienst een aanbod van 'naschoolse activiteiten' 
uitwerkten en realiseerden waarbij kosten gedragen werden door de scholen en zij ook de 
inkomsten voor deelname ontvingen.  
Sinds de verdere afsplitsing met herverdeling van taken en domeinen tussen de diensten 
vrije tijd en welzijn, wordt het nodige krediet hiervoor voorzien binnen het domein 
onderwijs maar is de regeling rond het ondersteunen van 'sociale organisaties' niet langer 
van kracht omdat er een aantal wijzigingen in die ondersteuningsvorm doorgevoerd 
werden. 
De voorbije 2 corona-jaren bleven de ouderraden ondersteund via het relancereglement 
waarbij verenigingen dezelfde ondersteuning kregen als de jaren voordien. 
 
De ondersteuning van de ouderraden van de scholen kadert binnen het lokaal flankerend 
onderwijsbeleid waarvoor begin 2023 het ondersteuningsreglement geactualiseerd zal 
worden. 
 
Voor uitbetaling van de subsidie in 2022 (krediet voorzien binnen domein onderwijs), dient 
de gemeenteraad goedkeuring te geven voor subsidiëring via een nominatieve lijst van 
begunstigden aangezien er momenteel geen subsidiereglement van toepassing is voor 
ouderraden van scholen. 
 
Juridische gronden 
 

● Decreet lokaal bestuur - artikel 41: in verband met de bevoegdheden van de 
gemeenteraad die niet kunnen toevertrouwd worden aan het college (23°: het 
vaststellen van subsidiereglementen en het toekennen van nominatieve subsidies) 

● Erkenningsreglement verenigingen (goedgekeurd door de gemeenteraad op 28 
september 2015) en daaropvolgende erkenning van de beide ouderraden. 

 
Advies 
 
Bevestiging van de financieel directeur op 11 augustus 2022 dat de ouderraden van de 
scholen in 2022 ook enkel een nominatieve subsidie kunnen ontvangen na goedkeuring 
ervan door de gemeenteraad aangezien er momenteel geen ondersteuningsreglement van 
toepassing is waarop de opdracht tot uitbetaling van de voorziene middelen gebaseerd kan 
worden. 
 
Argumentatie 
 
Aangezien er ook voor 2022 middelen voorzien zijn om de ouderraden van de beide 
basisscholen te ondersteunen in hun werking, is het wenselijk deze ook te besteden en 
hen zo ook dit jaar een financieel duwtje in de rug te geven nu de werking na de moeilijke 
coronaperiode opnieuw opgestart wordt.  
 
Financieel advies 
 

Financiële gevolgen 
voorzien 

Actie: A-5.9.0 
AR: 649000 - BI: 0879-16  
IP: IP-GEEN 
 

Offerte: 2 x 250 euro  
Huidig saldo krediet: 500 euro 
Saldo na vastlegging: 0 euro 
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BESLUIT: eenparig aangenomen 
 

Enig artikel 
De gemeenteraad besluit in 2022 en zoals voorzien in de jaarbudgetrekening de subsidie 
van 250 euro aan de ouderraden van de basisscholen het Groene Dal en de Vrije Sint-
Clemensschool goed te keuren.  
 
Verantwoordelijke ambtenaar: Marijke De Rudder 

Bevoegd lid van college: Joy Sergeys 
 
Uittreksel voor: 
Financiële dienst en afdeling Vrije Tijd 
 

* * * 
 
O.P.9 Afdeling Vrije Tijd. Sport. Jeugd. Cultuur. Subsidiereglement voor de 
erkende cultuur-, jeugd- en sportverenigingen van Hoeilaart met bijhorende 
adviezen van de adviesraden. Besluit. 
 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis 
 

● 31 januari 2022: kennisname college van burgemeester en schepenen: 
ondersteuning subsidiereglement voor erkende verenigingen: financieel overzicht 
en tijdspanne 

● doorlopend februari - juni: gesprekken met vrijetijdscoördinatoren  
● 28 maart: babbelbar met de verenigingen  
● 23 mei 2022: kaderprincipes besproken op college van burgemeester en schepenen 

door Baristaz 
● 1 juni 2022: adviesronde met cultuur- en jeugdraad 
● 7 juni 2022: adviesronde met sportraad 
● 22 augustus 2022: goedkeuring door het college van burgemeester en schepenen 

 
Feiten en context 
 
Voor de uitwerking van het subsidiereglement voor erkende sport,- cultuur en 
jeugdverenigingen wordt beroep gedaan op een extern bureau Baristaz.  
 
Er zijn verschillende inspraakmomenten geweest met de verenigingen, de 
vrijetijdscoördinatoren zijn met deze input aan de slag gegaan en hebben onder 
begeleiding van Baristaz een eenvoudig en transparant reglement geschreven. Het 
reglement is terug te vinden in bijlage.  
 
Het voorstel reglement werd begin juni aan de betrokken adviesraden voorgesteld, de 
adviezen zijn terug te vinden in bijlage alsook het voorstel tot antwoord.  
 
Juridische gronden 
 
/ 
 
Advies 
 
zie bijlage 
 
 
 
 
 

Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 21 blz op code.esignflow.be met code 4402-8614-1895-7665

https://app.esignflow.be/nl-be/code/4402861418957665


Gemeenteraadszitting van 26 september 2022 

 
 

 

16 

Argumentatie 
 
Het uitgangspunt voor het schrijven van een vernieuwd subsidiereglement voor 
sportverenigingen was het feit dat het reglement voor sportverenigingen niet 
administratief eenvoudig is voor zowel de clubs als voor de sportcoördinator en inhoudelijk 
gedateerd is. Het doel van het nieuwe reglement is te streven naar administratieve 
vereenvoudiging, professionalisering en zelfredzaamheid.  
 
Het subsidiereglement voor jeugdverenigingen was geldig tot 2019 en wegens corona nu 
pas vernieuwd, er was nood aan een opfrissing.  
Het reglement voor projectsubsidies jeugd en het reglement voor kadervorming zijn 
losgekoppeld van dit subsidiereglement omdat kadervorming een subsidie is op 
persoonsniveau en de subsidie voor jeugdprojecten ook voor initiatieven van niet erkende 
verengingen kunnen aangevraagd worden.  
 
Het subsidiereglement voor cultuurverenigingen was inhoudelijk niet meer voor alle 
elementen van toepassing.  
 
Om te streven naar administratieve vereenvoudiging is gekozen voor een uniform 
reglement voor alle sport- , cultuur- en jeugdverenigingen.  
 
Financieel advies 
 

Financiële gevolgen 
voorzien 

JEUGD 
2023/A-5.1.0/0750-
13/649000/GEMEENTE/CBS/IP-
GEEN 
Toegestane algemene 
werkingssubsidies- 
jeugdverenigingen & - raad 

Werkingssubsidies: 
Saldo: 12.920€ 
Offerte: 8.000€ 
Saldo na vastlegging: 4.920€ 
 
Projectsubsidies: 
Saldo: 4.920€ 
Offerte:2.500€ 
Saldo na vastlegging: 2.420€ 
 
Subsidies kadervorming: 
Saldo: 2.420€ 
Offerte: 2.420€ 
Saldo na vastlegging: 0€ 
 
 

 CULTUUR 
2023/A-5.5.0/0739-
11/649000/GEMEENTE/CBS/IP-
GEEN 
 
2023/A-5.5.0/0739-
11/649700/GEMEENTE/CBS/IP-
GEEN 
 
 

Saldo: 15.000€ 
Offerte: 15.000€ 
Saldo: 0€ 
 
Saldo: 5.000€ 
Offerte: 5.000€ 
Saldo:0€ 

 SPORT 
2023/A-5.2.0/0740-
15/649000/GEMEENTE/CBS/IP-
GEEN 

Saldo: 74.120€ 
Offerte: 53.150€ 
Saldo na vastlegging: 20.970€ 
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BESLUIT: eenparig aangenomen 
 

Artikel 1 
De gemeenteraad keurt goed met het subsidiereglement voor de erkende cultuur-, 
jeugd- en sportverenigingen van Hoeilaart. 
 
Artikel 2 
De gemeenteraad keurt goed  met het reglement voor het vergoeden van onkosten voor 
het volgen van een kaderopleiding. 
 
Artikel  3 
De gemeenteraad keurt goed met het reglement projectsubsidies jeugd.  
 
Verantwoordelijke ambtenaar: Daisy Huleu 

Bevoegd lid van college: Joy Sergeys 
 
Uittreksel voor: 
Afdeling Vrije Tijd en financiële dienst 
 

* * * 
 
O.P.10 Afdeling Vrije Tijd. Sport/Jeugd. Voorstel toekenning werkingssubsidies 
2021-2022 sport- en jeugdverenigingen op basis van nominatieve lijst. Besluit 
 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis 
 

● januari - augustus 2022: vernieuwd subsidiereglement voor jeugd-, sport-, en 
cultuurverenigingen.  

● 23 mei 2022: bespreking Stijn van Baristaz met collegeleden 
● Subsidies voor cultuurverenigingen werden in 2022 reeds uitbetaald, voor juni 2022 

waardoor dit nog mogelijk was volgens het reglement van de relance-maatregelen. 
● Subsidies voor jeugd- en sportverenigingen werden in 2022 nog niet uitbetaald. 

Hier is een nominatieve lijst nodig vermits er geen geldig reglement is.  
● 22 augustus 2022: collegebeslissing toekennen nominatieve werkingssubsidie 

sportclubs '22-'23 op basis van '21-'22.  
● 12 september 2022: collegebeslissing aanvulling lijst nominatieve subsidie met 

sportclub FC Hoeilaart 
 
Feiten en context 
 
Het vernieuwde subsidiereglement voor jeugd-, sport-, en cultuurverenigingen gaat in 
voege vanaf september 2022. Dat wil zeggen dat de eerst volgende werkingssubsidie 
gebaseerd op het nieuwe reglement voor het werkjaar september 2022 - augustus 2023 
zal uitbetaald worden in het najaar van 2023. 
 
Zoals overeengekomen op de collegebespreking van 23 mei 2022 met Stijn Werbrouck 
van Baristaz wordt voorgesteld om voor de werkingssubsidies van het afgelopen werkjaar 
2021-2022 hetzelfde subsidiebedrag uit te keren als het werkjaar 2020-2021. 
 
Op die manier hoeven er ook geen berekeningen meer te worden uitgevoerd op basis van 
de oude/vervallen reglementen.  
 
Zaalvoetbalclub FC Hoeilaart is erkend sinds 30 mei 2022, hierdoor staan zij niet op de lijst 
met nominatieve subsidies gebaseerd op van vorige werkjaren. De club heeft nu wel een 
aanvraag gedaan voor een subsidie te mogen ontvangen voor het werkjaar 2021-2022.  
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Aangezien er geen reglement van toepassing is stelt de Afdeling Vrije tijd voor reeds een 
basissubsidie toe te kennen van 350 euro volgens het nieuwe subsidiereglement dat 
goedgekeurd zal worden op de gemeenteraad van 26 september 2022. 
 
Juridische gronden 
 
/ 
 
Advies 
 
via mail naar Joy Sergeys en Pieter Muyldermans 
 
Argumentatie 
 
Positief advies van Afdeling Vrije Tijd. 
 
Sportclubs: 
De lijst met de uit te betalen subsidie voor sportclubs is terug te vinden in bijlage. 
 
Jeugdverenigingen: 
Ekseeko: €100 
Scouts en Gidsen De Korrelaar: €2.344 
Chiro Reynaert Kadolleke: €2.228 
Jeugdraad Hoeilaart: €2.120 
Jeugdhuis De Serre: €1.096 
 
De sportclubs en jeugdverenigingen zullen een beknopte aanvraag voor hun 
werkingssubsidies 2021-2022 moeten indienen.  
 
Financieel advies 
 

Financiële gevolgen 
voorzien 

SPORT:  
Actie: A-5.2.0  
AR: 649000 
BI: 0740-15 
IP: IP-GEEN 
 
JEUGD:  Actie: A-5.1.0 
AR: 649000 - BI: 0750-13  
IP: IP-GEEN 

Offerte: 36.397,47 euro 
Huidig saldo krediet: 71.492,54 euro 
Saldo na vastlegging: 35.095,07 
euro 
 
 
 
Offerte: 7.888 euro 
Huidig saldo krediet: 11.270 euro 
Saldo na vastlegging: 3.382 euro 
 
 

 
BESLUIT: eenparig aangenomen 

 
Artikel 1 
De gemeenteraad gaat akkoord om deze nominatieve subsidies uit te betalen.  
 
Artikel 2 
De gemeenteraad gelast de Afdeling Vrije Tijd om dit met de financiële dienst op te nemen 
en tot uitbetaling over te gaan. 
 
Verantwoordelijke ambtenaar: Daisy Huleu 

Bevoegd lid van college: Joy Sergeys 
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Uittreksel voor: 
Afdeling Vrije Tijd en financiële dienst 
 

* * * 
 
O.P.11 Interne zaken. Financiën. Opvolgingsrapportering BBC. Kennisname. 
 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis 
 
/ 
 
Feiten en context 
 
De gemeente en het OCMW voeren een geïntegreerd lokaal beleid. Ze werken met een 
geïntegreerde planning en stellen gezamenlijke beleidsrapporten op. Er wordt dus één 
gezamenlijk opvolgingsrapport gepresenteerd aan de gemeenteraad en raad voor 
maatschappelijk welzijn. 
 
De opvolgingsrapportering vergelijkt het gerealiseerde beleid van het lopende jaar met het 
gepland. Ze geeft de raadsleden de mogelijkheid om op te volgen hoe ver het staat met 
de uitvoering van de beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties die in het (aangepaste) 
meerjarenplan zijn opgenomen. Ze is in de eerste plaats gericht op de opvolging van de 
prioritaire beleidsdoelstellingen door te focussen op de uitvoering en de stand van zaken 
van de prioritaire actieplannen. 
 
De tussentijdse rapportering is niet specifiek gericht op de bewaking van de kredieten, 
maar moet de raadsleden wel toelaten om ook de evolutie van de uitgaven en ontvangsten 
van het lopende jaar op te volgen. Daarom bevat ze ook overzichten over de geraamde en 
gerealiseerde uitgaven en ontvangsten (schema J1 en T2). 
 
Juridische gronden 
 

● Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017: artikel 263; 
● Beleids- en beheerscyclus van de lokale en de provinciale besturen van 30 maart 

2018: artikel 29 BVR. 
 
Advies 
 
/ 
 
Argumentatie 
 
In het verleden moesten de raadsleden zich in de praktijk meerdere keren per jaar 
uitspreken over bijsturingen van de planning, in de vorm van een budgetwijziging en/of 
aanpassing van het meerjarenplan. Die rapporten bevatten vooral informatie over de 
uitvoering van de kredieten en de noodzaak tot aanpassing ervan, terwijl de raadsleden 
eerder geïnteresseerd zijn in de stand van zaken van de uitvoering van het geplande beleid. 
 
Daarom versterkte de decreetgever de inhoudelijke rapportering naar de raad en legt hij 
de verplichting op om tussentijds te rapporteren over de uitvoering van het meerjarenplan. 
Die opvolgingsrapportering is een onderdeel van de BBC maar is geen beleidsrapport. 
 
Financieel advies 
 
Geen financiële gevolgen. 
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BESLUIT:  
 
Enig artikel 
De raad neemt kennis van de opvolgingsrapportering over het eerste semester van het 
boekjaar 2022. 
 
Verantwoordelijke ambtenaar: Brecht Van den Bogaert 
Bevoegd lid van college: Tim Vandenput 
 
Uittreksel voor: 
Financieel directeur, algemeen directeur, MAT-leden. 
 

* * * 
 
O.P.12 Interne Zaken. Financiën. Thesaurietoestand en liquiditeitsprognose. 
Kennisname. 
 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis 
 

● In zitting van 27 juni 2022 heeft de raad kennis genomen van de 
thesaurietoestand en liquiditeitsprognose van het derde kwartaal van 2022. 

 
Feiten en context 
 
Aan de hand van de liquiditeitsprognosetabel (bijlage 1) wordt voor het volgende kwartaal 
een beeld gegeven van de evolutie van de thesaurietoestand van het bestuur. 
 
De thesaurie wordt bepaald door de inkomende (ontvangsten) en uitgaande (uitgaven) 
geldstromen en de timing van deze stromen. 
 
Hoe verder de planningshorizon, hoe moeilijker het is om met absolute zekerheid de 
omvang en het tijdstip van de geldstromen in te schatten. De realiteit zal dus altijd in 
bepaalde mate afwijken van de prognoses. 
 
Op basis van de liquiditeitsprognose kan de evolutie van de thesaurietoestand (bijlage 2) 
worden opgemaakt. 
 
De evolutie van de thesaurietoestand toont het geheel van de beschikbare liquiditeiten 
waarover het bestuur op een gegeven moment beschikt. Dit zowel voor perioden uit het 
verleden als die voor de toekomst ('werkelijk' vs. 'geschat'). Daarnaast wordt een 
onderscheid gemaakt in de opvraagbaarheid van de middelen ('betaal' vs. 'spaar'). De 
liquiditeiten op de betaalrekening zijn direct voorhanden daar de middelen op de 
spaarrekeningen slechts 32 dagen na opvraging bij de kredietinstelling ter beschikking 
worden gesteld. 
 
Juridische gronden 
 

● Ingevolge Art. 177 Decreet over het Lokaal Bestuur (22 december 2017) 
rapporteert de financieel directeur in volle onafhankelijkheid over de 
thesaurietoestand en de liquiditeitsprognose aan de gemeenteraad, aan de raad 
voor maatschappelijk welzijn, aan het college van burgemeester en schepenen, en 
aan het vast bureau. De financieel directeur stelt tegelijkertijd een afschrift van de 
rapportering aan de algemeen directeur ter beschikking. 

 
Advies 
 
/ 
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Argumentatie 
/ 
 
Financieel advies 
 
Geen financiële gevolgen. 
 
BESLUIT:  
 
Enig artikel 
De raad neemt kennis van de thesaurietoestand en de liquiditeitsprognose van het 
bestuur voor het vierde kwartaal van het jaar 2022. 
 
Verantwoordelijke ambtenaar: Brecht Van den Bogaert 
Bevoegd lid van college: Tim Vandenput 
 
Uittreksel voor: 
Financiële dienst, algemeen directeur. 
 

* * * 
 
Vragen en antwoorden. 
 
1) Vraag 1: 
Jo Portois stelt volgende vraag: "Wat is de stand van zaken in de procedure voor de 
aanwerving van de algemeen directeur?" 
 
Tim Vandenput antwoordt: "Het enige nieuwe is dat de zij-instromer (zoals uitgelegd 
tijdens vorige gemeenteraden) een klacht had ingediend bij het Agentschap Binnenlands 
Bestuur tegen onze gemeenteraadsbeslissing van stopzetting aanwervingsprocedure. De 
gouverneur heeft die klacht behandeld en geoordeeld dat wij als gemeenteraad een 
correcte beslissing hebben genomen. Die zaak is van de baan. We moesten daar op 
wachten om een nieuwe procedure te kunnen opzetten, we zullen deze normaal 
opstarten in het voorjaar van volgend jaar. We moeten kijken hoe we de juiste profielen 
kunnen aantrekken om zich kandidaat te stellen. We hopen de aanstelling te uitvoeren 
tijdens de maanden mei-juni van volgend jaar." 
 

* * * 
 

De voorzitter sluit de openbare zitting. 
 

* * * 
 
Namens de Raad, 
get. Chloë Foccaert 
Waarnemend algemeen directeur 
 

get. Steven Coppens 
Voorzitter 

Voor eensluidend afschrift, 
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