
 

 

Uittreksel 
 

Gemeenteraad d.d. 28 juni 2021 

 

AANWEZIG: Bram Wouters, algemeen directeur 

Steven Coppens, voorzitter 

Tim Vandenput, burgemeester 

Joris Pijpen, Marc Vanderlinden, Pieter Muyldermans en 

Annelies Vanderlinden, schepenen 

Patrick Demaerschalk, Alain Borreman, Luc Meganck,  

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

Véronique Desmet, Timothy Rowies, Marijke Belsack,  

Youri Vandervaeren, Eva De Bleeker en Maarten Bresseleers, 

raadsleden 
 

VERONTSCHULDIGD: Joy Sergeys, schepen 

Kenny Verbeeck, raadslid 
 

 

DIENST VRIJE TIJD. GOEDKEURING AANPASSING HUISHOUDELIJK REGLEMENT 

VAKANTIEWERKING. 

 

Verantwoordelijke ambtenaar: Nadine Schroeders 

Bevoegd lid van het college: Pieter Muyldermans 

 

Voorgeschiedenis 

 

• 24 juni 2019: goedkeuring statuten IGS op gemeenteraad van Hoeilaart. 

• 1 januari 2020: de gemeenten Overijse, Bertem, Hoeilaart, Huldenberg, Tervuren 

en de vzw ‘de Rand’ maken deel uit van de intergemeentelijke samenwerking (IGS) 

Projectvereniging Vrijetijdsregio Druivenstreek.  

• 24 augustus 2020: de gemeenteraad in Hoeilaart heeft een beslissing genomen 

over de implementatie van de UiTPAS met de projectvereniging IGS Vrije Tijd 

Druivenstreek, over de vaststelling van de solidaire kostendeling, de 

doelgroepcriteria en het aanbod.  

• 31 mei 2021: goedkeuring door het college van burgemeester en schepenen van 

het retributiereglement en de werking van de UiTPAS. 

• 27 januari 2020: goedkeuring van het vernieuwde huishoudelijk reglement 

gemeentelijke vakantiewerking. 

• 7 juni 2021: goedkeuring door het college van burgemeester en schepenen van het 

aangepast huishoudelijk reglement gemeentelijke vakantiewerking 

 

Feiten en context 

 

Sinds 1 januari 2020 maakt de gemeente Hoeilaart deel uit van de Intergemeentelijke 

Samenwerking Projectvereniging Vrijetijdsregio Druivenstreek. 

De UiTPAS is een vrijetijdskaart die de participatie aan cultuur-, jeugd-, sport- en andere 

vrijetijdsactiviteiten stimuleert voor iedereen, met bijzondere aandacht voor mensen in 

armoede. 

 

Op 24 augustus 2020 besliste de gemeenteraad over de implementatie van de UiTPAS 

zijnde de vaststelling van de solidaire kostendeling, de doelgroepencriteria en het 

aanbod. Mensen in armoede krijgen een structurele korting op het vrijetijdsaanbod in de 

IGS Vrijetijdsregio Druivenstreek. 
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Personen die voldoen aan de onderstaande criteria hebben recht op het kansentarief van 

de UiTPAS: 

• beschikken over het RVV-statuut (statuut verhoogde tegemoetkoming). 

• personen in CSR (collectieve schuldenregeling). 

• personen met een laag inkomen: het gezamenlijk belastbaar inkomen cfr. de 

inkomensgrens dat gehanteerd wordt voor de toekenning van een sociale woning. 

Indien het inkomen van 2 jaar terug, vermeld op het aanslagbiljet, gedurende 3 

opeenvolgende maanden met meer dan 20% gedaald is, zal de sociale dienst van 

de woonplaats van de aanvrager via een sociaal onderzoek rekening houden met 

'huidige inkomsten'. Dit betekent dat de actuele belastbare maandinkomsten 

omgezet worden op jaarbasis (cfr. regels die de sociale huisvestingsmaatschappijen 

toepassen). 

 

Volgende activiteiten komen in aanmerking voor de solidaire kostenregeling 

• activiteiten in de bibliotheek 

• zwembeurten, (gemeentelijke) zwemactiviteiten in het zwembad 

• voorstellingen of activiteiten in cultuur-, gemeenschaps- of lokale dienstencentra 

     binnen de Vrijetijdsregio Druivenstreek (excl. externe voorstellingen of activiteiten 

in 

     kader van zaalverhuur) 

• (boven)gemeentelijke sportactiviteiten 

• (boven)gemeentelijke toeristische activiteiten  

• speelpleinen en gemeentelijke jeugd- of sportkampen 

 

Bij deelname aan een vrijetijdsactiviteit in de Vrijetijdsregio Druivenstreek met de UiTPAS 

Druivenstreek met kansentarief krijgt de pashouder een korting van 80 % op het 

standaardtarief, conform de solidaire kostenregeling:  

• 20 % wordt betaald door de gebruiker 

• 40 % wordt betaald door de organisator 

• 40 % wordt betaald door de gemeente van de woonplaats van de pashouder. 

De vakantiewerking en jeugdatelier van de gemeente Hoeilaart zijn activiteiten waarop 

het kansentarief zal worden toegepast. 

 

Juridische gronden 

 

• Decreet betreffende de bovenlokale cultuurwerking van 15 juni 2018, zoals 

gewijzigd. 

• Decreet Lokaal Bestuur, artikelen 388 ev., 396 ev. en 401 t.e.m. 412. 

• Besluit van de Vlaamse Regering van 28 oktober 2018 betreffende de uitvoering 

van het Bovenlokaal Cultuurdecreet van 15 juni 2018, zoals gewijzigd. 

• Besluit van de Vlaamse Regering, Vlaams Ministerie van cultuur, jeugd, sport en 

media van 16 december 2019 houdende de goedkeuring van de oprichting van de 

intergemeentelijke projectvereniging Vrijetijdsregio Druivenstreek. 

• Beslissing van de gemeenteraad van 24 juni 2019 houdende de goedkeuring van 

de oprichting van de projectvereniging Vrijetijdsregio Druivenstreek met de lokale 

besturen Bertem, Hoeilaart, Huldenberg, Overijse en Tervuren. 

• Beslissing van de gemeenteraad van 24 augustus 2020 houdende de goedkeuring 

van criteria solidaire kostendeling, de doelgroepcriteria en het aanbod in het kader 

van de implementatie van de UiTPAS met de projectvereniging IGS Vrijetijdsregio 

Druivenstreek. 

• Gemeenteraadsbeslissing van 20 januari 2020 houdende de goedkeuring van het 

huishoudelijk reglement vakantiewerking en jeugdatelier. 

 

Advies 

 

/ 
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Argumentatie 

 

In het bestaande huishoudelijk reglement vakantiewerking genieten kansengroepen van 

een sociale korting van 50 %. 

Het is aangewezen dat de modaliteiten van het huishoudelijk reglement van de 

vakantiewerking geactualiseerd worden aan de kansentarieven zoals voorzien binnen de 

UiTPAS. De gemeenteraad is bevoegd om de aanpassingen van het huishoudelijk 

reglement goed te keuren. 

 

Financieel advies 

 

De financiële gevolgen zijn voorzien in het meerjarenplan. 

 

BESLUIT: eenparig aangenomen 

 

Artikel 1 

De gemeenteraad gaat akkoord met het aangepast huishoudelijk reglement zoals 

toegevoegd als bijlage. 

 

Artikel 2 

De gemeenteraad gaat akkoord dat het nieuwe aangepaste huishoudelijke reglement van 

vakantiewerking vanaf 1 september 2021 het voorgaande huishoudelijk reglement 

vervangt. 

 

Uittreksel voor 

 

Afdeling Leven, gouverneur via digitaal loket 

 

 

 

Namens de Raad, 

get. Bram Wouters 

Algemeen directeur 

get. Steven Coppens 

Voorzitter 

 

Voor eensluidend afschrift 
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