
VERSLAG GROS-VERGADERING VAN 24 JANUARI 2013  
 
Aanwezig : Anita Vanthillo, Agnes Van Geyseghem, Greet Vandendriessche, Sandra Vandebroek, Joke 
Muyldermans, Carmen De Rudder, Marc D’Haenens, Frank Boel, Rein van Gisteren, Lieve Missotten 
en Beatrijs Dhont 
 
Verontschuldigd : Marie-Paule Bockstal en Els Uytterhoeven 
 
Anita Vanthillo, voorzitster, verwelkomt Frank Boel als nieuwe afgevaardigde van Wereldwinkel 
Hoeilaart. Frank is al enkele jaren actief als Wereldwinkelier. Hij vervangt Robby Beelen die het wat 
rustiger aan wil doen. 
 

1. VERSLAG VERGADERING VAN 20 NOVEMBER 2012. GOEDKEURING  
 
Er worden geen opmerkingen geformuleerd. Het verslag wordt goedgekeurd. 
 

2. VERSLAG REDACTIEVERGADERING VAN HIER TOT GINDER VAN 8 JANUARI 2013. 
VOORSTELLEN VAN NIEUWE LAYOUT VOOR DE NIEUWSBRIEF 

 
Op de redactievergadering van 8 januari 2013 werd de inhoud van de nieuwsbrief, 2013, 1 
vastgelegd. Algemeen thema : Broederlijk Delen – campagne 2013. 

- Toelichting over het algemeen thema van Broederlijk Delen 2013  
- Broederlijk Delen 2013 in Hoeilaart : verschillende activiteiten 
- Voorstelling project ‘Leki voor Afrika’ waaraan Peter Schneider uit Hoeilaart meewerkt 
- Verslag over de werking in 2012 van Impore – Rwanda 
- Wereldwinkelnieuws 

 
Er worden een aantal afspraken gemaakt voor het binnenbrengen van de artikels en voor het 
verdelen in de Hoeilaartse brievenbussen. 
 
Nieuwe layout : 
2 voorstellen voor een nieuwe layout voor de nieuwsbrief worden besproken. De reacties zijn 
positief. Er worden wel enkele opmerkingen geformuleerd : 

- Afkorting GROS is niet voor iedereen duidelijk. GROS moet zeker voluit vermeld worden 
(Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking)  

- Colofoon ontbreekt 
- Eigenheid van de Wereldwinkelpagina moet meer benadrukt worden 

 
Greet Vandendriessche zal de opmerkingen bespreken met de layouter. 
 

3. VOORSTELLING BELEIDSLIJNEN GEMEENTELIJKE ONTWIKKELINGSSAMENWERKING DOOR 
SCHEPEN ELS UYTTERHOEVEN 

 
Vermits schepen Els Uytterhoeven niet kan aanwezig zijn, wordt dit agendapunt uitgesteld. 
 

4. TOELICHTING BEHEERS- EN BELEIDSCYCLUS (BBC) EN IMPULSBELEID 
ONTWIKKELINGSSAMENWERKING VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP DOOR LIEVE 
MISSOTTEN 

De invoering van de nieuwe beleids‐ en beheerscyclus (BBC) voor gemeente- en OCMW-besturen zal 
ongetwijfeld een van de meest ingrijpende veranderingen zijn waarmee de gemeenten in de nieuwe 
legislatuur worden geconfronteerd.   



Deze BBC is niet alleen erg ingrijpend omdat het tal van nieuwe regels bevat voor het meerjarenplan, 
het budget, de boekhouding en de jaarrekening van de lokale besturen maar vooral ingrijpend voor 
de wijze waarop gemeenten en OCMW’s hun beleid voorbereiden, budgetteren, uitvoeren, opvolgen 
en evalueren.   

Van bij het begin van de nieuwe legislatuur zal de beleidsploeg een globaal beleidsplan voor de 
volgende zes jaar opmaken waarin alle beleidssectoren worden behandeld.  

Vanaf 1 januari 2014 zal het ook niet langer mogelijk zijn om een aanvraag in te dienen voor het 
Vlaams convenantenprogramma gemeentelijke ontwikkelingssamenwerking. Alle bestaande 
convenanten worden trouwens afgeschaft en geïntegreerd in de BBC. Vanaf die datum is het wel 
mogelijk om in te stappen in het impulsbeleid gemeentelijke ontwikkelingssamenwerking, door in de 
gemeentelijke meerjarenplanning aan te duiden wat men doet rond ontwikkelingssamenwerking en 
hoe dit aansluit bij wat Vlaanderen wil dat de lokale besturen doen rond 
ontwikkelingssamenwerking. 
 
Van april tot juli 2013 wordt een consultatieronde georganiseerd bij de Hoeilaartse bevolking. Het is 
belangrijk dat de verschillende adviesraden hierbij samenwerken en dat zij hun visie op het 
gemeentelijk beleid kunnen geven. GROS moet er op toezien dat ontwikkelingssamenwerking 
opgenomen wordt in het reguliere lokale beleid en niet in de restbak wegglijdt. Er moet zeker 
contact genomen worden met de schepen van ontwikkelingssamenwerking en met de andere 
schepenen en de coalitiepartners om het standpunt van GROS weer te geven. 
 

5. VERSLAG WERKING IMPORE IN RWANDA 
 
Joke Muyldermans brengt verslag uit over het project Impore in Rwanda waaraan zij als vroedvrouw 
meewerkt. Bedoeling van het project is : minder moeder- en kindersterfte. Hoeilaart heeft via GROS 
in de afgelopen jaren verschillende bijdragen geleverd aan het IMPORE project (Improvement of 
Maternal and Pediatric Outcome: The Rwandan Experience). Dit project werkt op verschillende 
niveau’s en via verschillende activiteiten aan het verbeteren van de zorg voor moeder en kind om zo 
het sterftecijfer te doen dalen. Mede dankzij subsidie van GROS-Hoeilaart werden er nieuwe 
materniteiten gebouwd, een dienst neonatologie opgericht, verpleegkundigen en dokters opgeleid, 
medisch materiaal geleverd,...  
 
Vorig jaar werd er in samenwerking met Bouworde vzw gestart met de bouw van het 
kinderopvangtehuis ‘Chez Marraine’ in Butare. Het is een centrum voor pasgeborenen met een 
verhoogd sterfterisico (vaak dus de slechte thuissituatie). Ook biedt het onderdak aan zuigelingen die 
wachten op opname in een gastgezin. Ook onder andere GROS van Oud-Heverlee en Waasmunster, 
De Nationale Loterij en Kiwanis Oud-Heverlee droegen bij om in dit Afrikaanse land 
gezondheidscentra te bouwen en de werking te ondersteunen.  
 

6. FINANCIEEL VERSLAG 
 
Momenteel staat er op de GROS-bankrekening 9322 euro. Vermits het gemeentebudget 2013 nog 
niet is goedgekeurd door de Gemeenteraad (pas eind maart 2013) en we dus niet weten wanneer de 
1e schijf van de GROS-toelage 2013 wordt uitbetaald, stelt de penningmeester voor om dit bedrag te 
laten staan voor o.a. het betalen van de nieuwsbrief die midden maart 2013 verschijnt.  Iedereen 
gaat daarmee akkoord. 
 

7. WERKINGSVERSLAG 2012  
 



Het werkingsverslag 2012 zal op basis van een nieuwe structuur opgemaakt worden. Er zullen ook 
foto’s in verwerkt worden om het geheel aantrekkelijker te maken voor de gemeenteraadsleden. 
 

8. VOORBEREIDING VERKIEZING NIEUW GROS-BESTUUR 
 
Anita Vanthillo deelt mee dat zij het voorzitterschap van GROS wil doorgeven. Zij blijft in ieder geval 
lid van de raad. 
 
Op de eerstvolgende GROS-vergadering zal een nieuw bestuur gekozen worden. Kandidaturen voor 
de verschillende functies kunnen ingediend worden tot maandag 25 februari a.s. 
 

9. VARIA 
 
De Jeugdraad heeft in 2012 een zoektocht georganiseerd ten voordele van het Martin de Kegelfonds 
en plant nu een ontvangstmoment om de opbrengst van deze activiteit te overhandigen. Eventueel 
kan GROS dan ook uitgenodigd worden.  
 
Agnes Van Geyseghem deelt ook mee dat momenteel enkele leden van het Martin de Kegelfonds in 
Sri Lanka verblijven om een aantal projecten waaraan het fonds werkt, te bezoeken. Het Martin de 
Kegelfonds dankt GROS voor de partnersteun die gegeven werd in 2012. Het fonds krijgt ook heel 
veel steun van een aantal Hoeilanders. 
 


