
  
  

Reglement Doendersbudget 2022  

  

Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen  
  

Artikel 1 - Doel van het reglement  

Dit reglement legt de uitvoeringsvoorwaarden vast van het Doendersbudget.  

  

Het Doendersbudget wordt in het meerjarenplan 2020-2025 van lokaal het bestuur 

Hoeilaart voorzien voor de uitvoering van waardevolle projecten die in 2022 door 

Hoeilanders worden ingediend.  

De toekenning van het budget gaat gepaard met een participatietraject.    

  

Artikel 2 - Algemene omschrijvingen  

In dit reglement wordt verstaan onder:  

  

• inwoner: individu, gedomicilieerd  in Hoeilaart;  

• groep van inwoners: minstens twee inwoners die gedomicilieerd zijn in 

Hoeilaart  

• Indiener: inwoner of een groep van inwoners die een project indienen in het 

kader van het Doendersbudget  

• toetsingsgroep: bestaat uit de gemeentelijke administratie (ambtenaren 

waaronder de projecten resorteren) en de leden van het interradenoverleg 

; Dit kan eventueel aangevuld worden met experten  

• projecten: voorstellen, ideeën, die door de indiener ingediend worden in het 

kader van het Doendersbudget.  

  

Artikel 3 - Doel van het Doendersbudget  

Het lokaal bestuur wenst met het ter beschikking stellen van het Doendersbudget:  

  

• de kloof tussen politiek en burgers te verkleinen;  

• de betrokkenheid van de burgers te verhogen;  

• de sociale cohesie te verhogen;  

• nieuwe inwoners te bereiken;  

• de wensen van de inwoners te kennen.  

  

Artikel 4 - Doelgroep  

Elke indiener kan een of meerdere projecten indienen voor de besteding van het 

voorziene Doendersbudget   

  

Komen niet in aanmerking voor het Doendersbudget projecten van   

• bestuursleden van een politieke partij, gemeenteraadsleden, leden van de 

Raad van Bestuur van AGB Holar, leden van het Bijzonder Comité voor de 

Sociale Dienst;  



• gemeente- en OCMW-personeel voor wat betreft projecten die vallen binnen 

hun werkdomein;  

• adviesraden en leden van het interradenoverleg.  

  

Artikel 5 - Subsidiebedrag  

Het lokaal bestuur heeft in 2022 een totaalbedrag van 25.000 euro voorzien voor 

de uitvoering van een of meerdere projecten die kaderen in het Doendersbudget.  

  

Artikel 6 - Algemene voorwaarden  

Om in aanmerking te komen dient een project aan de volgende voorwaarden te 

voldoen:  

  

• Het project wordt ingediend door de indieners zoals hoger gedefinieerd. 

• Het project wordt uitgevoerd ten voordele van de inwoners van Hoeilaart. 

• Het project komt het algemeen belang ten goede.  

• Het project mag niet haaks staan op het gemeentebeleid.   

Meer informatie over de beleidsdoelstellingen is te vinden op 

www.hoeilaart.be/meerjarenplan-2020-2025. Alle beleidsdoelstellingen 

kunnen in aanmerking komen.   

• Het project is een nieuw initiatief. Projecten die al uitgevoerd worden of 

werden door het lokaal bestuur of door derden, worden niet weerhouden.  

• Het project wordt uitgevoerd binnen de huidige legislatuur. Concreet 

betekent dit dat het afgerond dient te zijn voor 31 december 2024.  

• Het project krijgt geen andere gemeentelijke subsidies.  

• Het project is niet van commerciële, politieke of levensbeschouwelijke aard.  

• Het project wordt gedurende de volledige uitvoeringsperiode, tot en met de 

afronding, opgevolgd door de indiener en de indiener werkt hier ook actief 

aan mee.  

• Het project vergt geen vergunningen die door het lokaal bestuur bij externe 

instanties aangevraagd dienen te worden.  

• De eventuele opbrengst van het project wordt door de indiener doorgestort 

aan een goed doel in/uit Hoeilaart of met een Hoeilaartse link. Een raming 

van de opbrengst en het goede doel moeten bij de indiening van het project 

vermeld worden.  

  

Hoofdstuk 2: Procedure  
De procedure verloopt in verschillende fases.  

  

Artikel 7 - Fase 1: Indieningsperiode (2 maanden)  

De projectvoorstellen kunnen gedurende twee maanden ingediend worden via 

formulieren die ter beschikking staan op de gemeentelijke website 

(www.hoeilaart.be/doendersbudget) en beschikbaar zijn aan de balie van het GC 

Felix Sohie. Het inschrijvingsformulier maakt deel uit van dit reglement.  

  

De projecten dienen een raming van de kosten te bevatten, inclusief een raming 

van de opbrengst voor het goede doel indien van toepassing.  

  



In geval van onduidelijkheden, kan de gemeentelijke administratie bij de indiener 

bijkomende informatie opvragen.  

  

Tijdens de indieningsperiode wordt een moment voorzien waarbij de indiener 

vrijblijvend de projecten met de toetsingsgroep kan bespreken. Dit 

overlegmoment geeft de indiener de kans om hun project te verrijken en bij te 

werken.   

Tijdens dit moment biedt de toetsingsgroep ook hulp aan indiener die moeite heeft 

om het projectvoorstel samen te stellen.  

  

Artikel 8 - Fase 2: Analyse en selectie  (2 maanden)  

Fase 2.1: Ontvankelijkheid  

De gemeentelijke administratie verifieert of de ingediende projecten voldoen aan 

de voorwaarden van het reglement, en lijst de ontvankelijke en niet-ontvankelijke 

projecten op (artikel 6) en legt dit voor aan de toetsingsgroep.   

 

Fase 2.2: Kostenraming  

De gemeentelijke administratie raamt de gemeentelijke kosten die aan het project 

verbonden zijn:   

• de verwachte tijdsbesteding van de administratie, van de start tot de 

volledige afwerking van het project;  

• de verwachte directe uitgaven verbonden aan het project;  

• de verwachte onderhoudskosten van de investeringsprojecten, indien van 

toepassing, over een periode van 3 jaar of tot eind 2024.  

  

Deze kostenraming wordt ter beschikking gesteld van de toetsingsgroep. De 

toetsingsgroep stelt de shortlist van de weerhouden projecten op, op basis van 

artikel 6.  

  

Fase 2.3: Toelichting  

De toetsingsgroep nodigt de indieners uit om hun project toe te lichten.  

  

Fase 2.4: Shortlist  

Om een project te weerhouden en op de shortlist te plaatsen houdt de 

toetsingsgroep rekening met:  

• de algemene voorwaarden van het reglement (zie artikelen 3 en 

6); 

• de verwachte werkuren van de gemeentelijke administratie; 

• de geraamde kosten.   

  

Fase 2.5: Kennisname door het college  

Aan het college van burgemeester en schepenen wordt door de administratie ter 

kennisgeving, volgende informatie bezorgd:  

• de lijst van de niet-ontvankelijke projecten;  

• de shortlist van weerhouden projecten, met motivatie en raming van 

kosten;  

• de ontvankelijke maar niet-weerhouden projecten.  



Fase 2.6: Bekendmaking van de shortlist  

De indieners worden persoonlijk en schriftelijk op de hoogte gebracht van de 

genomen beslissingen. 

Alle ingediende projecten worden op de website bekendgemaakt waarbij wordt 

aangeduid welke niet-ontvankelijk zijn, welke niet weerhouden zijn en welke op 

de shortlist werden gezet. 

De weerhouden projecten van de shortlist worden op de website voorgesteld 

(www.hoeilaart.be/doendersbudget) en ook via andere communicatiekanalen 

openbaar bekendgemaakt.  

  

Artikel 9 - Fase 3: Publiekspoll(2 maanden)  

Alle Hoeilanders krijgen de kans om mee te stemmen via een bevraging op de 

gemeentelijke app (1 stem per persoon). Tijdens 1 week  wordt ook een papieren 

stemming georganiseerd. Controle op dubbele stemmingen wordt uitgevoerd door 

de administratie.  

  

Artikel 10 - Fase 4: Definitieve toewijzing  (1 maand)  

Op basis van de behaalde stemmen en het beschikbare budget legt de 

toetsingsgroep zijn voorstel voor de uiteindelijke toewijzing en verdeling van het 

budget aan het college van burgemeester en schepenen voor.  

  

Het college van burgemeester en schepenen keurt het voorstel van de 

toetsingsgroep goed tenzij er niet voldaan werd aan dit reglement.  

  

Artikel 11 - Fase 5: Bekendmaking en start van de definitief 

geselecteerde projecten   

Na goedkeuring door het college, worden de indieners van alle projecten op de 

shortlist persoonlijk en schriftelijk van de definitieve beslissing op de hoogte 

gebracht.   

  

De uitvoering van de definitief geselecteerde projecten kan beginnen. Zij worden 

via verschillende communicatiekanalen publiekelijk bekendgemaakt.  

  

De uitvoering van de projecten moet gebeuren met toepassing van de wet op 

overheidsopdrachten en de daaraan gekoppelde uitgaveprocedure van de 

gemeente Hoeilaart. 

 

Hoofdstuk 3: Slotbepalingen  
Artikel 12  

Door het indienen van een project worden de indieners geacht dit reglement te 

aanvaarden.  

  

Artikel 13  

Elke indiener kan bij het college van burgemeester en schepenen een gemotiveerd 

schrijven indienen over de toepassing van dit reglement. Dit moet ingediend 

worden uiterlijk binnen een termijn van twee weken vanaf de derde werkdag 

volgend op het schrijven van de gemeente.   



  

Artikel 14  

Dit reglement treedt in werking vanaf de goedkeuring door de gemeenteraad.  


