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1. Ambities van het
Participatieve Budget

Het Participatieve Budget is een werktuig
dat aan de burgers toelaat om te beslissen
over het gebruik (gedeeltelijk) van
het overheidsgeld. Deze oefening laat een
gemeenschappelijk beheer toe van de over-
heidsfinanciën
(bewoners + instellingen). Het
is een budget dat collectief beheerd wordt:
alle beslissingen worden samen genomen,
tijdens een vergadering.

Het Participatieve Budget ondersteunt de
ontwikkeling van een directe democratie.
Het laat toe de bewoners en de plaatselijke
actoren zich te mobiliseren rond vragen van
collectief belang, zich te vormen en betrok-
ken te zijn bij de beslissingen en het collec-
tieve beheer van de overheidsmiddelen en,
gelijklopend, zich vertrouwd te maken met
de procedures en de werking van de instel-
lingen.

Naargelang er verschillende stappen
ondernomen worden, stellen de bewoners
zelf een vaststelling van de wijk op,
waarbij hun prioriteiten tot uiting komen,
met het bedenken, het voorstellen, het re-
aliseren en het evalueren van projecten die
aan hun eigen diagnose beantwoorden. Hun
bekwaamheden inzake projectbeheer en
budgetbeheer worden erdoor versterkt. In
het kader van het Duurzaam Wijkcontract
« Passer », is het Participatieve Budget een
pilootproject dat toelaat een grote vrijheid

te hebben om vernieuwende oplossingen te
ontwikkelen voor occasionele en terugke-
rende problemen.

Het Participatieve Budget heeft ook een
ambitie inzake sociale cohesie, in de zin
dat het zoekt om het weefsel van de stu-
wende krachten van de wijk te versterken
via het creëren van overleggewoonten.

2. Algemene modaliteiten

100.000 Euro, te spreiden over de jaren
2014 tot 2017 (dus 25.000 Euro per jaar),
wordt aan dit project besteed. Indien niet
alles uitgegeven is, wordt het overblijvende
budget automatisch en volledig overgedra-
gen
naar het volgende jaar. De enveloppe
2014 wordt dus integraal overgedragen naar
het jaar 2015, dat dus kan genieten van een
gecumuleerd bedrag van 50.000 Euro.

Het reglement zelf wordt elk jaar herzien,
teneinde voordeel te kunnen halen uit de er-
varingen van het vorige jaar en andere opties
te kunnen verkennen. Het wordt door de
Gemeenteraad goedgekeurd.

3. Welke projecten ?

De projecten die door het Participatieve
Budget ondersteunt worden moeten ten
gunste zijn van de bewoners van de wijk.
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Ze kunnen meerdere vormen aannemen
zoals kleine inrichtingen op de openbare
ruimte, acties, operaties, activiteiten die ten
minste aan een prioriteit van de wijk beant-
woorden.

Vijf prioriteiten werden vastgelegd voor
de periode 2016-2017 :
De mobiliteit :
• De ingang van de parken beveiligen
• De wegcode doen respecteren
• De zachte mobiliteit bevoordelen
De netheid :
• Sensibiliseringsacties houden
• Opvoeden tot het selectief sorteren van 

het afval
• De straten reinigen
De veiligheid :
• Strijden tegen onbeleefdheid
• Een positieve band tussen de bewoners en 

de politie herstellen
De gezelligheid :
• Activiteiten voorstellen die de ontmoe-

ting en de mixiteit bevorderen
• Het realiseren van de inrichting van gezel-

lige ruimten
• De wijk groener maken
De permanente opvoeding :
• De ouders, de nieuwkomers, de adoles-

centen en de jongvolwassenen onder-
steunen

• Hun een ruimte aanbieden die ze vertrou-
wen, waar ze kunnen leren, waar ze zich 
kunnen uitdrukken

• Informatie / Communicatie
• Economische ontwikkeling
• Hulp aan de nieuwkomers

Het vernieuwend, duurzaam karakter of
hetgeen de mixiteit bevordert (generaties,
genres, culturen, enz.) in de wijk zullen troe-
ven
zijn tijdens de selectie.

Het Begeleidingscomité zal de vrijheid 
hebben om projecten voor te stellen die 
buiten de criteria vallen, indien ze een bij-
zonder belang hebben of een spoedig op-
treden vereisen.

De materiële projecten moeten plaatsvin-
den binnen of in de onmiddellijke nabijheid
van de perimeter van het Duurzaam Wijk-
contract « Passer ». De immateriële projec-
ten moeten gerealiseerd worden binnen de
nationale grenzen.

4. Wie mag een project
indienen ?

• Een particulier (van de wijk of van elders)
• Een groepering van particulieren (die el-

kaar al dan niet kennen)

Er zal prioriteit gegeven worden aan de
projecten die door één of meerdere par-
ticulieren ingediend worden. Zij mogen
een partnership sluiten met een vzw,
een school, een privé-onderneming of een
gemeentedienst.

Het overblijvende budget zal toegekend
kunnen worden aan vzw’s, aan scholen,
aan privé-ondernemingen of aan gemeen-
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tedienstenvoor zover dat ze zich in het bij-
zonder houden aan ten minste één van de
bovenvermelde prioriteiten.

De rol van ieder : 
Het team van het Participatieve Budget :
onthaalt en animeert de vergaderingen en
oriënteert de debatten om tot meer partici-
patie te komen.
Het Begeleidingscomité : ondersteunt de
bewoners bij de voorbereiding van de pro-
jecten, de budgettering, de operationele
fase en de evaluatie van de projecten.
De Verenigingen : verzekeren de promotie
van het Participatieve Budget bij hun publiek.
Zij ondersteunen de bewoners bij de
voorbereiding van de projecten, bij de ope-
rationele fase en bij de evaluatie van de pro-
jecten.
De Gemeente : delegeert een technicus
bij elke vergadering. De betrokken diensten
spreken zich uit over de uitvoerbaarheid van
de projecten.
Het Gewest : betaalt de Gemeente terug 
op basis van de ingediende bewijsstukken.

5. Hoe een voorstel 
indienen ?

Er zal één enkele projectoproep georga-
niseerd worden in 2016. De voorstellen 
moeten ingediend worden tussen 15 januari 
en 15 februari met behulp van een formulier
dat beschikbaar is op de websites van de 
Gemeente en het Participatiehuis, in het 
Wijksteunpunt Liverpool, bij de vzw la 
Rosée, in het Participatiehuis en bij Kik.

Het formulier, degelijk ingevuld, zal per 
e-mail teruggestuurd moeten worden naar 
het adres cqdcompas_participation@an-
derlecht.brussels, of ingediend worden in 
het Wijksteunpunt Liverpool (op woens-
dagnamiddag), bij de vzw la Rosée, in het 
Participatiehuis of bij Kik tegen 15 februari 
2016 ten laatste.
De voorstellen maken het voorwerp uit van
een uitvoerbaarheidsanalyse vooraleer on-
derworpen te worden aan de Selectiever-
gadering rond half-maart.
Het Begeleidingscomité, samengesteld
uit deskundigen, ondersteunt de bewoners 
bij het ontwerpen, de voorbereiding,
de formulering van de projecten en de
budgettering van de projecten. 

6. De selectie

Enkel de bewoners van de perimeter
« Passer », aangewezen in de Selectiever-
gadering, zijn bevoegd om te beslissen
over de bestemming van het Participa-
tieve Budget. De selectie gebeurt via een 
collectieve beslissing, tijdens een vergade-
ring en bij consensus.

De Gemeente en de verenigingen mogen
aanwezig zijn bij de selectievergaderingen
om geraadpleegd te worden, om adviezen
en raadgevingen te verstrekken.
De Selectievergadering, uitsluitend sa-
mengesteld uit bewoners, trekt zich terug 
om de projecten te bespreken. Zij beslist al 
dan niet een financiering toe te kennen aan 



6

elk project en verklaart zijn budget geldig 
of herziet het. Indien de Vergadering niet 
tot een consensus komt, dan primeren de 
de projecten die aan een maximum van 
de criteria beantwoorden, alsook deze die 
spoed vereisen.
Het Begeleidingscomité – samengesteld 
uit deskundigen met uitsluiting van deze 
die betrokken zijn bij lopende projecten – 
mag de Selectievergadering bijwonen en 
advies verstrekken om de besluitvorming 
te vergemakkelijken. 

7. Financiering 
en uitvoering

De projecten waarvan het bedrag kleiner
is dan 5.000 Euro (vijfduizend Euro) zullen

voorgefinancierd worden ten belope van
100 %. Voor de projecten boven de 5.000
Euro, zal elke projectbeheerder een financie-
ringsplan opstellen dat aangepast is aan
de specificiteiten van zijn project en dat on-
derworpen zal worden aan de uitvoerbaar-
heidsanalyse voorzien in artikel 8 hieronder.
De projectbeheerders zijn gehouden de
wetten en reglementen die van kracht zijn te
respecteren en hebben één jaar te rekenen
vanaf de ontvangst van de eerste betaling
om hun project te realiseren. De operatio-
nele fase van het Participatieve Budget 2016
zal zich a priori uitstrekken tussen juni 2016
en juni 2017.
De co-financieringen zijn toegelaten op
voorwaarde dat ze aangekondigd worden
en duidelijk geïdentificeerd zijn tijdens het
indienen van de kandidatuur.

De stappen van het Participatieve Budget



7

(1) Les Ateliers du règlement Het jaarlijks reglement 

wordt opgesteld tijdens drie opeenvolgende work-

shops met de aanwezige bewoners en de plaatselijke 

actoren. Tijdens elke workshop worden de ambities, de 

opmerkingen, de debatten verfijnd om een reglement 

op te stellen dat geldig zal zijn voor één jaar. Voor dit 

tweede jaar van het Participatieve Budget « Passer », 

hebben de twee workshops van het reglement plaats-

gevonden op woensdag 16 september 2015 en hebben 

het reglement 2016 voortgebracht dat goedgekeurd zal 

worden tijdens de Gemeenteraad van 29 oktober 2015.

(2) De Ideeënbeurs – projectoproep : half-janua-
ri 2016 Het jaar 2016 schiet uit de startblokken tegen 

half-januari met een « Ideeënbeurs ». Deze feestelijke 

en ontspannen namiddag biedt de gelegenheid aan 

de actoren en kandidaat-actoren van de perimeter en 

elders om elkaar te ontmoeten rond ideeën die aan 

bod kwamen tijdens  de workshops, om inspiratie op te 

doen bij ervaringen van buitenaf en om meer te weten 

te komen aangaande de bestaande Participatieve Bud-

getten over heel de wereld en om hen de eerste impuls 

te geven om projecten in te dienen. Het formulier zal 

beschikbaar zijn en iedereen zal aangemoedigd worden 

om hun project tegen half-februari in te dienen, datum 

van de sluiting van de kandidaturen. Met de steun van 

het Begeleidingscomité, de verenigingen en van het 

team van het Participatieve Budget, zullen de formulie-

ren vervolledigd worden met de voorstelling van hun 

doelstellingen, hun actie- en communicatieplan alsook 

hun budget.

(3) De uitvoerbaarheidsanalyse : half-februari tot
half-maart 2016 Dan volgt een periode van een maand 

na het indienen van de projecten, om deze te overlo-

pen met de verschillende gemeentediensten om er 

de uitvoerbaarheid van te bestuderen : studie van de 

financiering, van de vergunningen die verkregen moeten 

worden, van de diensten die erbij betrokken moeten 

worden, enz. De verschillende gemeentediensten die 

betrokken zijn bij dit project zullen alles in het werk 

stellen om zijn uitvoering te vergemakkelijken.

(4) De Selectievergadering : half-maart 2016 Half-

maart zal de Selectievergadering gehouden worden : 

een sleutelmoment van het Participatieve Budget.

De bewoners zullen verzocht worden om de projecten

te komen selecteren die zij gefinancierd zouden willen

zien door het Participatieve Budget. De voornaamste in-

zet van deze Vergadering bestaat erin een ervaring van 

participatieve democratie tot stand te brengen, waarbij 

de bewoners de overheidsuitgaven kunnen oriënteren.

(5) De Lanceringsavond : juni 2016 De termijn tussen 

de Selectievergadering en de lancering van de operati-

onele fase heeft als doel een ogenblik door te brengen 

met de projectbeheerders om hen te coachen en hun 

actieplan en hun bekwaamheden bij het budgettair 

beheer te versterken. De operationele fase zal lopen 

van juni 2016 tot juni 2017, om aan de projecten die een 

schooljaar bestrijken toe te laten de nodige continuïteit 

te hebben. De lanceringsavond zal opnieuw alle betrok-

ken partijen bijeenroepen om te kunnen genieten van 

de energie en de motivatie van de groep.

(6) De Evaluatie : juni 2017 Op het einde van de opra-

tionele fase is er een evaluatie voorzien met alle betrok-

ken partijen en die betrekking

zal hebben op het geheel van de projecten, maar ook 

op de ervaring en de lessen die onthouden moeten 

worden van dit eerste Participatieve Budget.

(7) Niet uitvoeren van het project In het geval het 

project totaal of gedeeltelijk niet uitgevoerd wordt, 

zullen de niet-uitgegeven bedragen of de bedragen 

aangaande uitgaven die niet aanvaard werden terugge-

vorderd worden bij de projectbeheerder, die deze zal 

moeten terugbetalen binnen de veertien dagen volgend 

op de schriftelijke vraag van de Gemeente. In geval het 

project vrijwillig niet uitgevoerd wordt, zal de kandida-

tuur van de projectbeheerder geweigerd worden tijdens 

de volgende projectoproep.



Wijkpunt “Passer” 
02 558 09 28
cqdcompas_participation@anderlecht.brussels

Participatiehuis
02 555 22 70 
participatie@anderlecht.brussels


