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AFDELING VRIJE TIJD. GOEDKEURING REGLEMENT VOOR DE ERKENNING VAN 

VERENIGINGEN DOOR DE GEMEENTE HOEILAART. BESLUIT. 

 

Verantwoordelijke ambtenaar: Ben Holderbeke 

Bevoegd lid van het college: Pieter Muyldermans 

 

Voorgeschiedenis 

 

● 28 september 2015: Zitting van de gemeenteraad waar het 'Reglement voor de 

erkenning van verenigingen door het gemeentebestuur Hoeilaart' werd 

goedgekeurd. 

● 5 oktober 2021: Overleg met de voorzitters van de cultuurraad, jeugdraad en 

sportraad, administratie en schepenen Joy Sergeys en Pieter Muyldermans. 

● 5 oktober 2021: Terugkoppeling van het voorzittersoverleg op het 

interradenoverleg. 

● 14 januari 2022: lancering adviesvraag naar de raden over het voorstel van 

erkenningsreglement. 

● 10 februari 2022: ontvangst advies jeugdraad. 

● 15 februari 2022: ontvangst advies Gemeentelijke Raad voor 

Ontwikkelingssamenwerking. 

● 16 februari 2022: ontvangst advies cultuurraad. 

● 22 februari 2022: ontvangst advies seniorenraad. 

● 15 maart 2022: Open forum van de sportraad met toelichting van het 

erkenningsreglement door schepen Pieter Muyldermans. 

● 16 maart 2022: ontvangst advies sportraad. 

● 30 mei 2022: principiële goedkeuring van het college van burgemeester en 

schepenen, akkoord om ter goedkeuring voor te leggen aan de gemeenteraad. 

 

Feiten en context 

 

Momenteel beschikt de gemeente Hoeilaart over een erkenningsreglement voor 

verenigingen sinds 2015. We hebben vastgesteld dat er vragen en discussies zijn rond 

het huidige reglement en het is dan ook aangewezen om dit te herzien. 
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De gemeente Hoeilaart wil het gemeenschapsleven bevorderen en dit via ondersteuning 

aan verenigingen die hierin een essentiële rol spelen. Er zijn verschillende 

ondersteuningsmaatregelen (bijvoorbeeld het uitlenen materiaal, het geven van 

subsidies,…) maar erkenning van de vereniging is de eerste en belangrijkste voorwaarde 

om van de ondersteuning te kunnen genieten.  

 

In bijlage is het voorstel voor het vernieuwde erkenningsreglement terug te vinden, alsook 

de adviezen van de verschillende adviesraden en de antwoordbrief met feedback die naar 

de adviesraden werd gestuurd. 

 

Juridische gronden 

 

• 28 september 2015: Zitting van de gemeenteraad waar het 'Reglement voor de 

erkenning van verenigingen door het gemeentebestuur Hoeilaart' werd 

goedgekeurd. 

 

Advies 

 

/ 

 

Argumentatie 

 

Het voorstel tot erkenningsreglement werd aangepast op basis van de ingediende 

adviezen. Inhoudelijk werden enkele wijzigingen doorgevoerd, met als voornaamste 

wijziging het schrappen van de paragraaf over het gebruik van infrastructuur. Verder 

werden vooral aanpassingen ter bevordering van de leesbaarheid uitgevoerd en werden 

enkele definities aangepast.  

 

Het volledig overzicht met aanpassingen en adviezen is terug te vinden in de bijlage van 

het voorstel tot antwoordbrief. 

 

De dienst Vrije Tijd geeft een positief advies voor het goedkeuren van het voorstel voor 

het nieuwe erkenningsreglement. 

 

Financieel advies 

 

Geen rechtstreekse financiële gevolgen. De erkenning van een vereniging op zich heeft 

geen financiële impact. De overgrote meerderheid van de verenigingen in Hoeilaart is 

reeds erkend en zal zijn erkenning behouden bij de overgang naar het nieuwe reglement. 

Er wordt dan ook geen grote stijging verwacht in het aantal erkenningsaanvragen of 

erkende verenigingen. 

 

BESLUIT: eenparig aangenomen 

 

Enig Artikel 

De gemeenteraad gaat akkoord met het voorstel voor vernieuwing van het 

erkenningsreglement. 
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Adviesraden, afdelingshoofd Leven 

 

 

 

Namens de Raad, 

get. Chloë Foccaert 

Waarnemend algemeen directeur 

get. Steven Coppens 

Voorzitter 

 

Voor eensluidend afschrift, 
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