
  
  
  

Gemeenteraadscommissie Leven  
Dinsdag 8 februari 2022, 19u00, via Teams  

  
AANWEZIG:   Véronique Desmet, voorzitter  

Pieter Muyldermans, schepen  

Alain Borreman, raadslid CD&V  

Julie Delwick, raadslid Open VLD  

Patrick Demaerschalk, raadslid CD&V 

Marijke Belsack, raadslid Open VLD 

Maarten Bresseleers, raadslid Pro Hoeilaart 

Katrien Claes (verslag) 

 

VERONTSCHULDIGD:   

Jo Portois, raadslid CD&V  

 

AFWEZIG: /  

 

 

Besprekingspunten: 

DOENDERSBUDGET 

Schepen Pieter Muyldermans licht het reglement toe. 

Vragen uit de commissie: 

- Vraag: In artikel 2 wordt gesproken over een toetsingsgroep. Bestaat deze groep 

uit interne of externe experten? 

o Antwoord: dit kan een mix van beide zijn. Afhankelijk van het initiatief 

zullen er experten worden toegevoegd aan de toetsingsgroep indien dit 

nodig blijkt te zijn. 

- Vraag:  Het budget van 25.000 euro (1% van het investeringsbudget) zal snel 

besteed zijn. Waarom is het oorspronkelijke idee van 1% van de begroting niet 

doorgevoerd?  

o Antwoord: Dit bedrag werd aan het begin van de legislatuur vrijgemaakt 

voor het budget. Dit kan geëvalueerd en bijgestuurd worden. 

- Opmerking: Moeten we de keuze of de indiening van het soort project niet meer 

sturen? Richting aangeven lijkt een must. We vragen niet om het zoveelste 

evenement of activiteit te organiseren. 

- Opmerking: Wie bepaalt wat politiek of levensbeschouwelijk is? Iedereen is het 

erover eens dat er geen commerciële initiatieven of initiatieven van politieke 

partijen aanvaard worden, daar is iedereen het over eens.  

- Vraag: Is het mogelijk om transparant en open te communiceren over de 

projecten en voorstellen die worden ingediend?  



o Antwoord: terechte vraag. De commissie vraagt expliciet om een overzicht 

te bekomen van alle projecten die worden ingediend; alle voorstellen die 

wel en die niet weerhouden zijn. We nemen dit mee op in het reglement. 

- Vraag: Is het de bedoeling dat de organisator een kostenplaatje indient na de 

realisatie van het project?  

o Antwoord: Er wordt niet zomaar 25.000 euro  toegekend. Het project zal 

altijd in regie van de gemeente gerealiseerd worden; we volgen hierbij de 

regels zoals we dat bij alle andere projecten van de gemeente doen. We 

lassen een passage in het reglement waarbij we onderstrepen dat we voor 

elk project de financiële regels van de gemeente volgen (opmaak van de 

bestelbonnen,…). 

- Vraag: Hoe zal het doendersbudget bekend gemaakt worden? 

o Antwoord: we gebruiken hiervoor de gemeentelijke communicatiekanalen 

(Hier Hoeilaart) + actieve promotie via de adviesraden. Intensief 

communiceren is nodig om dit tot bij alle lagen van de bevolking te 

krijgen. 

 

Schepen Pieter Muyldermans vraagt om de geel gearceerde vragen toe te voegen aan het 

reglement. 

 

ERKENNINGSREGLEMENT 

Schepen Pieter Muyldermans licht het reglement toe. 

Opmerkingen uit de commissie: 

- Dit reglement ligt momenteel ter advies ligt bij de adviesraden. De commissie 

Leven wacht de feedback van de adviesraden af, maar geeft aan dat deze 

feedback bepalend zal zijn bij het innemen van een standpunt.  

- Het is een goede zaak dat de verenigingen geen volledige ledenlijst maar enkel 

een bestuurslijst moeten neerleggen. 

- Binnen de taalwetgeving kan je verenigingen niet dwingen om Nederlands te 

spreken. Indien iemand hiervoor klacht indient, komt het reglement waarschijnlijk 

onder vuur te staan. 

 


