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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.
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.
Advies
•

16 december 2021: bespreking reglement op de raad van bestuur van Huis van het
Kind.
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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 voor dienst Welzijn.
De penhoudende gemeente Overijse ontvangt subsidies om deze
opvoedingsondersteunende initiatieven te financieren.
BESLUIT:

eenparig aangenomen

Enig artikel
De gemeenteraad hecht goedkeuring aan het reglement ter promotie
opvoedingsondersteunende initiatieven in de gemeenten Hoeilaart en Overijse.
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