
 

 

Uittreksel 
 

Gemeenteraad d.d. 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 
 

 

AFDELING VRIJE TIJD. VOLWASSENENONDERWIJS. BESLUIT TERUGBETALING 

CURSUSGELD 'NEDERLANDS VOOR ANDERSTALIGEN' VOOR DE PERIODE 2022-

2024. 

 

Verantwoordelijke ambtenaar: Marijke De Rudder 

Bevoegd lid van het college: Joy Sergeys 

 

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. 

 

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.  
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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. 

 

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. 
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Uittreksel voor 

 

Financiële dienst en afdeling Vrije Tijd 

 

 

 

Namens de Raad, 

get. Chloë Foccaert 

Waarnemend algemeen directeur 

get. Steven Coppens 

Voorzitter 

 

Voor eensluidend afschrift, 
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