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Voorgeschiedenis
•

28 april 2008: de gemeenteraad keurt het reglement met betrekking tot de
toekenning van waardebons en het aanbieden van recepties goed

Feiten en context
Het huidig reglement met betrekking tot de toekenning van geschenkbonnen en het
aanbieden van recepties legt de nadruk op de viering van jubilarissen, kloosterlingen en
de toekenning van geschenkbonnen.
Juridische gronden
Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, §3.
Advies
/
Argumentatie
Het huidige reglement met betrekking tot de toekenning van waardebons en het aanbieden
van recepties is ondertussen bijna 12 jaar oud, een herziening ervan is aan de orde.
Voor de goede werking van onze diensten en voor de transparantie naar onze inwoners is
het belangrijk dat we als bestuur duidelijk kunnen communiceren over het beleid. Op vlak
van recepties is dit vandaag niet toereikend, waardoor verscheidene mensen, groepen,
verenigingen met vragen en verwachtingen zitten, die niet eenduidig door de administratie
kunnen beantwoord worden. Hierdoor ontstaat het beeld dat er geen gelijke behandeling
is van elke aanvraag tot organisatie van een receptie.
We vinden het belangrijk dat het gemeentehuis openstaat voor onze inwoners, we zijn fier
op het gebouw dat recent nog erkend werd als beschermd monument. Ook bewoners van
de gemeente (en bezoekers van daarbuiten) zijn onder de indruk van het kasteel. We
ontvangen af en toe aanvragen om gebruik te maken van de trouwzaal,
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de raadzaal,... Eveneens ontvangen we vragen van mensen die ontvangen willen worden
op het kasteel. Vandaag bestaat er geen reglementaire basis om deze aanvragen te
behandelen.
Het reglement zoals het vandaag voorligt, bepaalt de voorwaarden waarbinnen het bestuur
een receptie op het gemeentehuis zal aanbieden aan bewoners, groepen of verenigingen.
Recepties die het bestuur organiseert in het kader van eigen evenementen of van
evenementen waarbij het als partner optreedt vallen niet onder dit reglement.
Voor de volledigheid werden vieringen van jubilarissen en honderdjarigen die doorgaan in
het woonzorgcentrum of bij de mensen thuis ook opgenomen.
Het beleid dat we voeren is erg gericht op het samenbrengen van mensen, het
gemeenschapsgevoel in Hoeilaart is dan ook een sterkte die we willen behouden. Daarom
hebben we een aantal individuele geschenken uit het huidige reglement geschrapt, met
name de geschenkbonnen voor jubilarissen en voor de inschrijving van kinderen jonger
dan 3 jaar. Dit geeft budgettaire ruimte om andere initiatieven te nemen en ook te
verankeren in dit reglement, zoals bijvoorbeeld de jubilea van erkende verenigingen.
Financieel advies
Geen financiële gevolgen.
BESLUIT:

eenparig aangenomen

Artikel 1
Met ingang van heden wordt, ter gelegenheid van huwelijksjubilea en de viering van een
100-jarige inwoner van Hoeilaart, op kosten van de gemeente, een receptie aangeboden
aan de jubilarissen voor:
○ huwelijksjubileum / wettelijke samenwoning van 50 jaar (goud)
○ huwelijksjubileum van 60 jaar (diamant)
○ huwelijksjubileum van 65 jaar (briljant)
○ huwelijksjubileum van 70 jaar (platina)
○ huwelijksjubileum van 75 jaar (albast)
○ huwelijksjubileum van 80 jaar (eik)
○ viering van een 100-jarige (en elk jaar boven 100)
Artikel 2
De in artikel 1 bedoelde recepties vinden plaats in het gemeentehuis op een zaterdag
teneinde alle familieleden de mogelijkheid te geven aanwezig te zijn op de viering.
Artikel 3
In afwijking op artikel 2 kunnen vieringen in het woonzorgcentrum plaatsvinden indien de
gevierde personen bewoners zijn van het woonzorgcentrum of de serviceflats. Deze
vieringen vinden plaats op een weekdag.
Artikel 4
Bij uitzondering en in overleg met de gevierde personen brengen één of meerdere leden
van het college een thuisbezoek. Het college beslist hierover geval per geval.
Artikel 5
De huwelijksjubilea worden gegroepeerd, waarbij er maximaal 10 koppels per viering
uitgenodigd worden. Elk koppel mag familie en vrienden uitnodigen. Ze brengen het
bestuur op de hoogte van het verwachte aantal aanwezigen.
Artikel 6
De viering van een 100-jarig gebeurt individueel.
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Artikel 7
De jubilarissen bedoeld in artikel 1 ontvangen een aandenken van het lokaal bestuur in de
vorm van een geschenk, bepaald door het college binnen de grenzen van het beschikbare
budget.
Artikel 8
Met ingang van heden wordt, ter gelegenheid van jubilea van erkende verenigingen (50
jaar, 100 jaar), op kosten van de gemeente, een receptie aangeboden.
Artikel 9
De in artikel 8 bedoelde recepties vinden plaats in het gemeentehuis op een weekdag.
Artikel 10
De verenigingen bedoeld in artikel 8 beperken het aantal uitnodigingen voor de receptie
tot 150.
Artikel 11
Met ingang van heden wordt, ter gelegenheid van het einde van het schooljaar van het
volwassenenonderwijs, op kosten van de gemeente, een receptie aangeboden aan de
afgestudeerden.
Artikel 12
De in artikel 11 bedoelde recepties vinden plaats in het gemeentehuis op een weekdag.
Artikel 13
De in artikel 12 bedoelde recepties richten zich op de afgestudeerden, de leerkrachten van
het volwassenenonderwijs, de directie van de inrichtende macht van het
volwassenenonderwijs.
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