
 

 

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 REGLEMENT JUBILERENDE VERENIGINGEN. 

 

Verantwoordelijke ambtenaar: Nadine Schroeders 

Bevoegd lid van het college: Pieter Muyldermans 

 

Voorgeschiedenis 

 

• 6 mei 1999: gemeenteraadsbeslissing houdende de goedkeuring van de toelages 

aan verenigingen die een jubileum vieren.  

• 27 april 2020: gemeenteraadsbeslissing houdende de goedkeuring van jubilarissen 

• 8 februari 2021: goedkeuring voorstel nieuw reglement jubileumsubsidie 

verenigingen door het college van burgemeester en schepenen. 

• 19 februari 2021: via de secretarissen van de adviesraden werd advies gevraagd 

tegen 3 maart 2021. 

• 8 maart 2021: goedkeuring door het college van burgemeester en schepenen van 

nieuwe timing van opmaak van het reglement jubilerende verenigingen. 

 

Feiten en context 

 

De Jonge Druivelaar bestaat 125 jaar in 2021. Tot op heden konden zij niet genieten van 

een subsidie gezien 125-jaar viering niet voorzien was in de huidige subsidieregeling. 

 

De afdeling Leven heeft een nieuw reglement gemaakt voor subsidiëring van jubilerende 

verenigingen. Dit voorstel werd goedgekeurd door het college van burgemeester en 

schepenen van 19 april 2021. 

Hierover werd advies gevraagd aan de verschillende adviesraden. 

 

De adviezen van de verschillende adviezen raden werden geïnventariseerd en het overzicht 

is terug te vinden als bijlage samen met een voorstel van al dan niet aanpassing van het 

reglement. 

 

Juridische gronden 

 

• Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikel 40 § 1 en §3 

betreffende de bevoegdheid van de gemeenteraad. 
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Advies 

 

Volgende adviesraden hebben advies gegeven 

• jeugdraad: positief advies 

• cultuurraad: opmerkingen ontvangen zonder positief of negatief advies 

• sportraad: positief advies 

• GROS: positief advies 

• Seniorenraad: positief advies 

De adviezen zijn terug te vinden als bijlage. 

 

Argumentatie 

 

De Jonge Druivelaar bestaat 125 jaar in 2021. Op basis van het huidig reglement 

jubilerende verenigingen kunnen zij niet genieten van een subsidie gezien 125-jarige 

voorzien niet voorzien is in het reglement. 

Daarom formuleerde de afdeling Leven een nieuw subsidiereglement jubilerende 

verenigingen. 

De doelstellingen zijn de volgende: 

- een jubilerende feestvierende vereniging financieel ondersteunen 

- een eenvoudig, transparant reglement maken 

- administratieve last voor de vereniging beperkt houden 

- aankoop van fair-trade producten stimuleren 

- aankopen bij lokale handelaars van Hoeilaart stimuleren 

Dit reglement werd voorgelegd aan de adviersraden ter advisering. 

 

De opmerkingen/adviezen van de adviesraden zijn terug te vinden als bijlage samen met 

een voorstel om het reglement al dan niet aan te passen met deze adviezen/opmerkingen. 

 

Als bijlage is teven het aangepaste reglement terug te vinden. 

 

Het is de bevoegdheid van de gemeenteraad om het reglement goed te keuren. 

 

Financieel advies 

 

De financiële gevolgen zijn voorzien in het Meerjarenplan of worden voorzien bij de 

aanpassing ervan. 

 

BESLUIT: eenparig aangenomen 

 

Enig artikel 

 

De gemeenteraad gaat akkoord om het aangepaste reglement jubilerende verenigingen 

goed te keuren. 
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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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