
 

 

Uittreksel 
 

Gemeenteraad d.d. 29 augustus 2022 

 

AANWEZIG: Chloë Foccaert, waarnemend algemeen directeur 

Steven Coppens, voorzitter 

Tim Vandenput, burgemeester 

Joris Pijpen, Pieter Muyldermans, Annelies Vanderlinden en  

Joy Sergeys, schepenen 

Patrick Demaerschalk, Alain Borreman, Luc Meganck,  

Julie Bollue, Jo Portois, Julie Delwick, Caroline Lagrange, 

Véronique Desmet, Timothy Rowies, Kenny Verbeeck,  

Marijke Belsack, Youri Vandervaeren en Eva De Bleeker, 

raadsleden 
 

VERONTSCHULDIGD: Marc Vanderlinden, schepen 

Maarten Bresseleers, raadslid 
 

 

AFDELING MENS. SUBSIDIE LOKALE WELZIJNSORGANISATIES 2021,2022. 

BESLUIT. 

 

Verantwoordelijke ambtenaar: Celien Van San 

Bevoegd lid van het college: Annelies Vanderlinden 

 

Voorgeschiedenis 

 

● Het collegebesluit van 12 augustus 2019 bepaalt dat in de toekomst enkel nog een 

subsidie wordt voorzien voor de lokale welzijnsorganisaties. Dit werd zo ook 

opgenomen in de meerjarenplanning 2020-2025. 

 

● 20 november 2020: schepenoverleg met Annelies Vanderlinden en vorige 

beleidsmedewerker welzijn, Lore Van Roey, over voorstel verdeling subsidie 2020. 

 

In de vorige legislatuur werden de subsidies verdeeld over de organisaties die hiervoor een 

aanvraag indienden. Deze werkwijze werd geëvalueerd, waarna er verandering werd 

gebracht in de verdeling van de middelen. Heel wat organisaties van buiten Hoeilaart 

kregen daardoor minder subsidies dan de jaren ervoor, maar het college kon zich akkoord 

verklaren met de nieuwe verdeling.  

 

Bij de opmaak van het huidige meerjarenplan werd de focus in 2020 verlegd. Een deel van 

de middelen werd voorbehouden aan andere sociale initiatieven, zoals bv. een project rond 

mantelzorg. De overige middelen worden verdeeld over sociale organisaties in Hoeilaart.  

 

Feiten en context 

 

Tot heden werd het subsidiereglement nog niet aan de gemeenteraad voorgelegd. In het 

najaar van 2022 maken we hier verder werk van.  

 

Hiernaast werd door een administratief misverstand de subsidies van vorig jaar niet 

uitbetaald. 

 

 

 

 

Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 3 blz op code.esignflow.be met code 4556-0021-6775-1191

https://app.esignflow.be/nl-be/code/4556002167751191


 

 

Hierdoor vragen we goedkeuring om volgende nominatieve werking- en  

investeringsubsidie voor het jaar 2021, 2022: 

• Kinderdorp (Hoeilaart): 1.500 euro voor het jaar 2021 en 1500 euro voor het jaar 2022. 

• Ziekenzorg Samana (afdeling Hoeilaart): 500 euro voor het jaar 2021 en 500 euro voor 

het jaar 2022. 

• Rode Kruis (afdeling Hoeilaart): 500 euro voor het jaar 2021 en 500 euro voor het jaar 

2022. 

 

Deze organisaties worden verzocht hun ingevulde verklaring op eer terug te bezorgen van 

het jaar 2021 en 2022 die vergezeld wordt van een kort verslag over hun activiteiten en 

bevestiging dat de organisatie nog steeds actief is voor Hoeilanders. 

 

Juridische gronden 

/ 

 

Advies 

/ 

 

Argumentatie 

 

Het collegebesluit van 12 augustus 2019 bepaalt dat in de toekomst enkel nog een 

subsidie wordt voorzien voor de lokale welzijnsorganisaties. Dit werd zo ook opgenomen 

in de meerjarenplanning 2020-2025. 

 

Voorstel om vorig jaar en dit jaar een aantal lokale sociale organisaties, verenigingen en 

instellingen in Hoeilaart een subsidie toe te kennen, conform de volgende verdeling: 

• Kinderdorp (Hoeilaart): 3000 euro (2021 en 2022). 

• Ziekenzorg Samana (afdeling Hoeilaart): 1000 euro (2021 en 2022). 

• Rode Kruis (afdeling Hoeilaart): 1000 euro (2021 en 2022). 

 

Deze organisaties worden, na goedkeuring door de gemeenteraad, verzocht hun 

ingevulde verklaring van 2021 en 2022 op eer terug te bezorgen die vergezeld wordt van 

een kort verslag over hun activiteiten en bevestiging dat de organisatie nog steeds actief 

is voor 

Hoeilanders. 

 

Financieel advies 

 

 

Financiële gevolgen 

voorzien 

Actie: A-4.5.0 

AR: 649000  

BI: 0909-23 

 

Offerte: 5000 euro  

 

Huidig saldo krediet:  

5146 euro 

 

Saldo na 

vastlegging: 146 

euro 

 

 

BESLUIT: eenparig aangenomen 

 

Artikel 1 

De gemeenteraad beslist de subsidie aan lokale welzijnsorganisaties toe te kennen volgens 

de voorgestelde verdeling. Dit op voorwaarde dat de gevraagde verklaring op eer en bewijs 

van werking in of voor Hoeilaart wordt bezorgd aan de dienst Welzijn. 

 

Artikel 2 

De beleidsmedewerker Welzijn en financiële dienst worden gelast met de uitvoering van 

deze beslissing. 
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Uittreksel voor 

 

Celien Van San 

 

 

 

Namens de Raad, 

get. Chloë Foccaert 

Waarnemend algemeen directeur 

get. Steven Coppens 

Voorzitter 

 

Voor eensluidend afschrift, 
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