
 

 

Uittreksel 
 
Gemeenteraad d.d. 21 februari 2022 
 
AANWEZIG: Bram Wouters, algemeen directeur 

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

VERONTSCHULDIGD: Julie Bollue en Eva De Bleeker, raadsleden 
 

 
DIENST WELZIJN. HUIS VAN HET KIND. AANPASSING REGLEMENT TER 

PROMOTIE VAN OPVOEDINGSONDERSTEUNENDE INITIATIEVEN IN DE 

GEMEENTEN OVERIJSE EN HOEILAART. 
 
Verantwoordelijke ambtenaar: Celien Van San 
Bevoegd lid van het college: Joy Sergeys 
 
Voorgeschiedenis 

 
• 1 april 2014: inwerkingtreding van het Decreet houdende de preventieve 

gezinsondersteuning. 
• 23 juni 2014: principiële goedkeuring door de gemeenteraad tot samenwerking met 

de gemeente en het OCMW van Overijse voor de oprichting van het 
intergemeentelijk samenwerkingsverband 'Huis van het Kind Druivenstreek' voor 
de gemeenten Overijse en Hoeilaart. 

 
Feiten en context 

 
In het kader van de realisatie van de doelstellingen van het Huis van het Kind 
Druivenstreek en met het oog op het uitbreiden van het netwerk van partners, voorziet 
het samenwerkingsverband financiële ondersteuning. Binnen de perken van de daartoe 
voorziene middelen en overeenkomstig de bepaling van dit reglement, kan het Huis van  
het Kind Druivenstreek financiële ondersteuning toekennen voor het stimuleren van  
laagdrempelige initiatieven die in het teken staan van opvoedingsondersteuning en 
gericht zijn naar de doelgroep van Huis van het Kind Druivenstreek. 
 
Op maandag 24 januari 2022 is het reglement goedgekeurd. Hierbij werd de vraag 
gesteld om paragraaf 3, §10, aan te passen: 'Het initiatief is niet politiek gekleurd.' naar 
'Het initiatief is niet door een politieke partij georganiseerd.' Dit om misverstanden te 
begrijpen. 
De aanpassing is gebeurd in het reglement. 
 
Juridische gronden 

 
Dit reglement is onderworpen aan de bekendmakings- en meldingsplicht overeenkomstig  
artikelen 285 tot en met 287 en artikel 330 van het Decreet Lokaal Bestuur. 
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Advies 

 
• 16 december 2021: bespreking reglement op de raad van bestuur van Huis van  
het Kind. 

 
Argumentatie 

 
In het kader van de realisatie van de doelstellingen van het Huis van het Kind  
Druivenstreek en met het oog op het uitbreiden van het netwerk van partners, voorziet  
het samenwerkingsverband financiële ondersteuning.  
 
Binnen de perken van de daartoe voorziene middelen en overeenkomstig de bepaling van  
dit reglement, kan het Huis van het Kind Druivenstreek financiële ondersteuning  
toekennen voor het stimuleren van laagdrempelige initiatieven die in het teken staan van  
opvoedingsondersteuning en gericht zijn naar de doelgroep van Huis van het Kind  
Druivenstreek. 
 
Financieel advies 

 
Geen financiële gevolgen 
 
BESLUIT: 
 
Enig artikel 
De gemeenteraad neemt kennis van de aanpassing in artikel 3, paragraaf 10, van het 
reglement ter promotie van opvoedingsondersteunende initiatieven in de gemeenten 
Hoeilaart en Overijse. 
 
Uittreksel voor 
 

Dienst Welzijn 
 
 
 
Namens de Raad, 

get. Bram Wouters 
Algemeen directeur 

get. Steven Coppens 
Voorzitter 

 
Voor eensluidend afschrift, 
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