
VERSLAG GROS-VERGADERING VAN 25 NOVEMBER 2013 
 
Aanwezig : Rein van Gisteren, Anita Vanthillo, Carmen De Rudder, Marc D’Haenens, Frank Boel, 
Sandra Vandebroek, Maryleen Bockstal en Beatrijs Dhont 
 
Verontschuldigd : Els Uytterhoeven, Joke Muyldermans, Marie-Paule Bockstal, Agnes Van 
Geyseghem 
 

1. GAST AAN TAFEL 
 
Marie Brand stelt volgende activiteit voor : 

- De leerlingen van de pianoklas van de Academie Podiumkunsten Overijse geven elk jaar een 
nieuwjaarsconcert geven. Dit keer willen zij dat doen ten voordele van de Filipijnen. 

- Op 12 januari 2014 in de theaterzaal van het GC Felix Sohie. 
- Het wordt een educatief project. Het is de bedoeling dat de leerlingen ook gesensibiliseerd 

worden. 
- Er zal contact genomen worden met Nero’s Muzikanten met de vraag of zij tijdens de pauze 

muzikale animatie willen brengen. 
- Geld voor de Filipijnen wordt verzameld via verkoop van inkomkaarten + drank en taart 

tijdens de pauze. Ook andere zaken kunnen verkocht worden. 
 
GROS wil dit lokaal initiatief zeker steunen en zal samen met de APKO zoeken naar een geschikt 
project. GROS wil ook meewerken aan sensibilisering rond dit project. 
 

2. VORMINGSAVOND I.S.M. WERELDWINKEL 
 
Wereldwinkel Hoeilaart organiseert, waarschijnlijk op  donderdag 27 februari 2014, een 
vormingsavond in de cafetaria van het GC Felix Sohie met als thema : "Het spel der Giganten" over de 
scheefgetrokken machtsverhoudingen in de handelsketen en de macht van de grote concerns in de 
voedselproductie en distributie. 
Meer informatie op www.allekaartenoptafel.be.  
 
GROS wil hier zeker aan meewerken. Frank Boel, afgevaardigde van Wereldwinkel in GROS, zal dit 
verder bespreken met de Wereldwinkel. 
 

3. AANKOOP BOEKEN VOOR BIB-HOEILAART 
 
De bibliothecaris, Annemie Pijcke, heeft een lijst opgesteld van boeken die door GROS zouden 
kunnen aangekocht worden voor de Bib-Hoeilaart. 
 
GROS gaat akkoord met deze lijst en zal aan Annemie Pijcke vragen deze boeken aan te kopen. 
 

4. BRIEF NAAR HET CBS I.V.M. DE 0,7%-NORM 
 
Op 25 november 2013 was er nog geen antwoord binnengekomen van het CBS op de brief i.v.m. de 
0,7%-norm. Ondertussen is deze brief wel verstuurd.  
 
In een helder antwoord wordt voorgerekend dat (en hoe) Hoeilaart aan de 0,7% norm voldoet in 
2013. GROS kon dit jaar zelfs op 1.075 euro meer rekenen omdat GROS op basis van de 0,7%-
berekening 77.925 euro zou dienen te ontvangen (in 2013 werd een toelage goedgekeurd van € 
79.000). 

http://www.allekaartenoptafel.be/


 
De voorzitter heeft voor 2014 de toelage uitgerekend omdat we dankzij de collegebrief ook het 
driejaarsgemiddelde kennen voor de periode 2010-2012: namelijk 79375 euro. 
 
Uitgaande van 10.500 inwoners reserveert Hoeilaart nu ruwweg 7,5 euro per lid van de 
dorpsbevolking. Het college/de gemeenteraad voldoet hiermee dus aan zijn belofte. 
Deze berekening zal ten bate van de openbaarheid meegenomen worden in het GROS-
werkingsverslag over 2013. 
 

5. ADVIES I.V.M. MEERJARENPLANNING 
 
GROS bespreekt de beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties i.v.m. ontwikkelingssamenwerking 
in de gemeentelijke meerjarenplanning 2014-2019. Hierbij wordt ook teruggegrepen naar het 
memorandum dat GROS in het voorjaar 2012, in het vooruitzicht van de gemeenteraadsverkiezingen 
in oktober 2012, heeft opgesteld en verstuurd naar de lokale politieke partijen. 
 
In de eerste plaats zijn er een aantal zaken die niet of onvoldoende aandacht krijgen : 

 Het aspect ‘duurzaamheid’ in de hele meerjarenplanning.  

 De samenwerking tussen verschillende beleidsdomeinen. 

 In het GROS-memorandum wordt gesteld dat Hoeilaart een medewerker belast met de taken 
die voortvloeien uit het ontwikkelingssamenwerkings- en duurzaamheidsbeleid. De 
medewerker krijgt voldoende tijd om deze taak naar behoren uit te voeren. GROS vindt dit in 
de meerjarenplanning niet terug. Vermits er nergens over personeel gesproken wordt, gaan 
we ervan uit dat enkel daarom deze vraagstelling uit het GROS-memorandum niet in de 
meerjarenplanning is opgenomen. 

 In de meerjarenplanning wordt nergens verwezen naar de opvang van ontheemden die door 
geweld uit hun vertrouwde omgeving zijn verdreven.  Wij hopen dan maar dat binnen de BBC 
van het OCMW daaraan de nodige aandacht wordt besteed. 

 
Verder worden volgende opmerkingen bij de teksten in de meerjarenplanning geformuleerd : 
Beleidsdomein Welzijn – beleidsdoelstelling 10 – acties 10.1.1 en 10.1.2 : Onderzoeken van de 
mogelijkheid om een stedenband te ontwikkelen met een stad in een derdewereldland -  de nodige 
stappen zetten om de 0,7% norm te respecteren en om aan de voorwaarden voor FairTradeGemeente 
te blijven voldoen 
We hadden graag de volgorde en formulering van de acties gewijzigd. Wat actie 10.1.2 betreft, zijn 
we van oordeel dat deze acties best niet aan elkaar gekoppeld worden. Het gaat hier om 2 aparte 
acties met verschillende budgetten. We zouden graag een duidelijker volgorde en formulering zien 
en komen aldus tot volgende wijziging : 
10.1.1 : De gemeente Hoeilaart besteedt jaarlijks 0,7% aan ontwikkelingssamenwerking. 
10.1.2 : De gemeente Hoeilaart blijft voldoen aan de voorwaarden om de titel van 
FairTradeGemeente te dragen. Hoeilaart eist bij aanbestedingen en in offerteaanvragen van al haar 
leveranciers dat zij voldoen aan de eisen van Fair Trade en duurzaamheid. Zowel wat betreft voeding 
en kleding (Schone Kleren Actie) als wat betreft klimaatneutrale materialen. 
10.1.3 : Hoeilaart onderzoekt in 2014 (1e jaar van de BBC 2014-2019) met welke gemeenschap in een 
derdewereldland een relatie kan ontwikkeld worden. 
 
Beleidsdomein Algemeen Bestuur – beleidsdoelstelling 1 – actie 1.2 : Het aankoopbeleid wordt 
geoptimaliseerd, onder meer door het aangaan van samenwerkingsverbanden 
Hierin moet volgens ons ook verwezen worden naar actie 10.1.2 die herschreven wordt zoals 
hierboven. 
 



Beleidsdomein Algemeen Bestuur – beleidsdoelstelling 1 – actie 1.1.1 : Het structureel financieel 
evenwicht wordt bereikt en gehandhaafd 
In het GROS-memorandum hebben we voorgesteld dat de gemeente Hoeilaart zijn financiën zal 
toevertrouwen aan een huisbankier die aan hoge ethische en duurzaamheidsdoelstellingen voldoet.  
We hadden dan ook graag gezien dat in actie 1.1.1 wordt bijgevoegd : De gemeente onderzoekt de 
mogelijkheid om ethisch en duurzaam te bankieren. De gemeente rapporteert in 2014 wat dit 
onderzoek heeft opgeleverd. 
 
Beleidsdomein Grondgebiedzaken – beleidsdoelstelling 5.1 : De bevolking wordt aangezet tot 
milieuverantwoord gedrag 
Hier hadden we graag deze beleidsdoelstelling verruimd tot : De bevolking wordt aangezet tot 
milieuverantwoord en duurzaam gedrag. 
Wij stellen voor daar ook nog een vierde actie bij te zetten :  
5.1.4 : Meer duurzaamheid wordt gerealiseerd door bij elke inzameling en recyclage ook met de 
impact hiervan op het zuiden rekening te houden (Reële opbrengstbestemming waardevolle 
afvalstromen). 
 
Deze opmerkingen zullen doorgestuurd worden naar het CBS. 
 
 
 
 


