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DIENST VRIJE TIJD: REGLEMENT COMPENSATIE ZWEMBEURTEN.
GOEDKEURING.
Verantwoordelijke ambtenaar: Daisy Huleu
Bevoegd lid van het college: Joy Sergeys
Voorgeschiedenis
•

•

•
•
•
•
•
•

13 september 2010: beslissing van de gemeenteraad omtrent een tussenkomst
van 1 euro per zwembeurt en 1 euro in de vervoerskosten voor leerlingen van het
derde kleuterjaar en van de lagere school van Hoeilaart.
17 december 2018: beslissing van de gemeenteraad betreffende de bijdrage aan
de exploitatiekosten van het Begijntjesbad door de gemeente Hoeilaart t.b.v.
19.522 euro zijnde een halvering van de bijdrage gezien het zwembad een half
jaar gesloten is.
30 oktober 2020: ontvangst van voorstel van samenwerkingsovereenkomst
Begijntjesbad tussen de gemeente Overijse en de gemeente Hoeilaart.
14 december 2020: beslissing van het college van burgemeester en schepenen
om de samenwerkingsovereenkomst aan te gaan met Overijse voor de scholen.
11 januari 2021: beslissing van het college van burgemeester en schepenen om
een tegemoetkoming te voorzien voor particulieren en verenigingen.
3 februari 2021: bezoek aan het Begijntjesbad: overleg met Kim Van Caudenberg
en Lies Dobbels.
4 februari 2021: overleg met de verschillende diensten: sociale dienst, dienst
Vrije Tijd, financiële dienst en communicatie dienst.
8 februari 2021: beslissing van het college van burgemeester en schepenen om
het systeem rond het compenseren van zwembeurten in waardebonnen bij lokale
handelaars verder uit te werken.
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Feiten en context
Lokaal bestuur Hoeilaart is niet ingestapt in de aangepaste samenwerkingsovereenkomst
met lokaal bestuur Overijse betreffende het gebruik van het Begijntjesbad van Overijse
door particulieren. Om het zwemmen als sport te blijven aanmoedigen, heeft lokaal
bestuur Hoeilaart beslist voor de inwoners een compensatie te voorzien met vergelijkbare
waarde, maar dan in de vorm van waardebonnen, te besteden bij de Hoeilaartse
handelaars. Door het uitgeven van de waardebon wenst het bestuur de inwoners te
stimuleren om zowel te bewegen als lokaal te winkelen en de lokale handelaars te
ondersteunen.
Juridische gronden
•

Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen

Advies
/
Argumentatie
De dienst Vrije Tijd heeft een reglement uitgewerkt om de flow van de in ontvangstname
van de bewijzen van de zwembeurten en de compensatie aan waardebonnen te
omschrijven. (zie reglement in bijlage)
Er is een maximum bedrag per semester vastgelegd (= 100 EUR), per gezinslid. Dit is
vertaald in x aantal geldige bewijsstukken per semester of per jaar (= 34 dag tickets per
semester of 4 keer een 10-beurtenkaart per semester of 1 keer een 50-beurtenkaart per
jaar). Tegenover x aantal ingediende bewijsstukken staat een vooraf bepaald aantal in
waardebonnen. Aanvragen die het maximum overschrijven zullen geweigerd worden. (zie
bijlage overzicht waardebonnen).
De medewerkers van de balies zorgen voor de registratie van de aanvragen. De dienst
Burgerzaken controleert of de aanvrager in Hoeilaart gedomicilieerd is en zijn
gezinssamenstelling.
De Dienst Vrije Tijd staat in voor de verdeling van de waardebonnen.
Financieel advies

Financiële
gevolgen voorzien

Actie: A-5.2.0
AR: 649000
BI: 0740-15
IP:GEEN

Offerte: 43.150 euro (21.575 euro
per indienperiode)
Huidig saldo krediet: 97.010,75
euro
Saldo na vastlegging: 53.860,75
euro
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BESLUIT:
13 stemmen voor: Tim Vandenput, Joris Pijpen, Marc Vanderlinden,
Pieter Muyldermans, Annelies Vanderlinden, Joy Sergeys, Caroline Lagrange,
Timothy Rowies, Kenny Verbeeck, Marijke Belsack, Eva De Bleeker,
Maarten Bresseleers en Steven Coppens
3 stemmen tegen: Patrick Demaerschalk, Jo Portois en Youri Vandervaeren
Artikel 1
De gemeenteraad keurt het gemeentelijk reglement betreffende de compensatie van
zwembeurten in het Begijntjesbad Overijse voor inwoners van Hoeilaart goed.
Uittreksel voor
Dienst Vrije Tijd, dienst financiën, sociale dienst, secretariaat, dienst burgerzaken

Namens de Raad,
get. Bram Wouters
Algemeen directeur

get. Steven Coppens
Voorzitter

Voor eensluidend afschrift
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