
Participatieve begroting “Biestebroek”

Reglement

Participatieve begroting: principes en planning 

De  participatieve  begroting  “Biestebroek”  is  een  project  onder  leiding  van  het 
Participatiehuis, in het kader van het wijkcontract "Biestebroek.
Dit  project  is  een  hulpmiddel  voor,  onder  andere,  de  ontwikkeling  van  een 
maatschappelijke identiteit door inwoners en projectdragers gevoelig te maken voor het 
algemeen belang.
Dit  resultaat  is  een  gevolg  van  de  wijze  van  functioneren  van  een  participatieve 
begroting, namelijk de verschillende actoren die aanwezig zijn binnen de perimeter van 
het wijkcontract, die samen een project gaan uitwerken.

Door verschillende vergaderingen te organiseren met de bewoners en de actoren op 
het terrein die zich binnen de perimeter van het wijkcontract bevinden, kon het huidige 
reglement worden uitgewerkt.

Omwille van de voortdurende evaluatie van het participatieve proces, zal het reglement 
elk  jaar  overigens  herbekeken  worden  en  de  succesvolle  projecten  zullen  na  hun 
voltooiing en vóór de herziening van het reglement geanalyseerd worden. 

Het totale bedrag toegewezen aan de realisatie van de ingeschreven projecten in de 
participatieve begroting bedraagt €38.000 en wordt verdeeld als volgt: 

• 2016: 10 000€
• 2017: 10 000€
• 2018: 10 000€
• 2019: 8 000€

Eventuele niet-toegewezen bedragen zullen automatisch worden overgedragen naar 
het volgende jaar.

Voor het jaar 2017, zal de projectoproep op woensdag 23 juni beginnen en op vrijdag 
18 augustus stoppen.
De projecten  zullen  vanaf  vrijdag  25  augustus  tot  woensdag  6  september  aan  de 
bewoners voorgelegd worden.

Maison de la Participation – Participatiehuis
Service Information-Participation-Démarcherie – Dienst Informatie-Participatie-Gemeentewijzer

rue Wayezstraat 94, 1070 Anderlecht. T : 02/555.22.70
E: participatie@anderlecht.brussels - participation@anderlecht.brussels

www.anderlecht-participatie.be – www.participation-anderlecht.be 

mailto:participatie@anderlecht.brussels
http://www.participation-anderlecht.be/
http://www.anderlecht-participatie.be/
mailto:participation@anderlecht.brussels


Het  selectiecomité  zal  op donderdag  14 september samenkomen om de winnaars 
bekend te maken. 
De winnaars zullen worden aangekondigd op de avond van de vergadering van het 
selectiecomité. 
Projecten moeten uitgevoerd worden tussen 27 september en 15 december 2017. 
De maand van januari  2018 zal  dienen om de  analyse  van de  resultaten en het 
huidige reglement te herzien.

 Doel van het project 

De doelstellingen van het project  zijn  veelvuldig en gevarieerd.  Volgende lijst  bevat 
enkele voorbeelden:

• Banden creëren tussen bewoners met verschillende achtergronden
• Ontwikkeling van het gevoel van verbondenheid met de wijk door de burgers te 

betrekken bij de besluitvorming rond de Participatieve begroting
• Sensibilisering tot burgerzin
• Bestrijding kansarmoede in bepaalde sociale kringen

Profiel van de projectdragers

Volgende actoren kunnen deelnemen aan de projectoproep:
• Alle inwoners van Anderlecht;
• Alle verenigingen (feitelijke vereniging of vereniging zonder winstoogmerk) 
actief in Anderlecht;
• Elke maatschappij actief in Anderlecht

Begunstigden van de projecten 

Alleen  projecten  ten  behoeve  van  het  welzijn  van  de  buurtbewoners  (binnen  de 
perimeter van het wijkcontract) en 'de gewoonlijke' gebruikers van de infrastructuur die 
ingeschreven zijn binnen de perimeter, zullen worden weerhouden.

Thematische prioriteiten en criteria van ontvankelijkheid:

Om in aanmerking te komen, moeten de projecten die zullen worden voorgelegd aan 
het  selectiecomité  voldoen  aan  volgende  voorwaarden,  op  straffe  van 
onontvankelijkheid:

• Het project zal ten minste een van de volgende thema's bevatten: 
◦ Intergenerationeel
◦ Intercultureel
◦ Duurzame ontwikkeling 
◦ Samenhorigheid 
◦ Burgerschap
◦ Opvoeding
◦ Gezelligheid

• Het  project  zal  een  participatieve  dynamiek  opnemen in  het  ontwerp  en  de 
realisatie
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• Ontvangst van de kandidatuuraanvraag moet tussen 23 juni 2017 en 18 
augustus 2017 gebeuren

• Het project moet worden uitgewerkt ten behoeve van de buurtbewoners, maar 
ook “gewoonlijke” gebruikers van de wijk komen in aanmerking. Een bijzondere 
aandacht zal worden besteed aan het permanente karakter van het project. 

• Het project zorgt voor ten minste een moment van opening en presentatie in 
de buurt: opening, tentoonstelling, enz. 

• De projectdrager brengt niet alleen het dossier binnen, maar ook een kopie van 
het  huidige  reglement,  op  elke  pagina  geparafeerd  en  ondertekend  op  de 
laatste pagina. De handtekening wordt voorafgegaan door de woorden "gelezen 
en goedgekeurd".

Financiën  

De projecten zijn niet onderworpen aan een gelimiteerd bedrag bij het indienen van de 
kandidatuur. De enveloppe voor 2017 bedraagt echter 10.000 euro. Projecten die een 
hoger bedrag voorzien, zullen als niet-ontvankelijk worden beschouwd.

Het selectiecomité waakt over een evenredige verdeling onder de laureaten op basis 
van de schattingen die het gevraagde bedrag rechtvaardigen.

Co-financiering is toegelaten, op voorwaarde dat dit duidelijk wordt gemaakt wanneer 
de kandidatuur wordt ingediend.

Het totale bedrag voor het project wordt in 1 keer vrijgemaakt. 

Er  werd  geen  beperking  voorzien  wat  het  type  uitgaven  betreft.  Toch  zal  het 
selectiecomité erop toezien dat de "werkingskosten" niet meer dan 10% van het totale 
bedrag  voor  de  realisatie  van  het  project  bedragen.  De  uitgaven  en 
"investeringskosten" kunnen tot 100% van het budget bedragen.

Indien het project geheel of gedeeltelijk niet wordt uitgevoerd, moeten de kosten die 
niet gelinkt zijn aan de realisatie van het project volledig worden terugbetaald.

Indien het geïnde bedrag groter is dan het bedrag dat voor de realisatie van het project 
werd gevraagd, dan verbindt de projectdrager er zich toe het bedrag dat te veel werd 
geïnd  terug  te  storten  aan  de  gemeente.  Dit  dient  zo  snel  mogelijk  te  gebeuren, 
minstens voor het einde van het burgerlijk jaar.

Specifieke voorwaarden

Elk project moet de van kracht zijnde gemeentelijke wetten en reglementen naleven.

Elke  projectdrager  moet  over  een  principiële  goedkeuring  (e-mail  of  brief)  van  de 
betrokken gemeentediensten beschikken VOOR de kandidaturen worden afgesloten.

Als  de  bewonersgroep  of  vereniging  zich  ontbindt  of  wanneer  het  project  wordt 
stopgezet, moet het materiaal dat verkregen werd in het kader van de participatieve 
begroting  teruggaan  naar  de Participatiecel,  die  het  ter  beschikking  zal  stellen  van 
andere projecten.
Indien  het  project  bewust  niet  wordt  uitgevoerd,  kan  de  projectdrager  niet  langer 
deelnemen aan toekomstige projectoproepen.
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Het selectiecomité

Het selectiecomité bestaat uit projectdragers zelf en vrijwillige inwoners. Het volledige 
comité  is  verantwoordelijk  voor  de  selectie  van  de  laureaten  en  waakt  over  een 
evenredige verdeling van de budgetten.

Aanwijzing van laureaten

Na de afsluiting van de projectoproep, worden de geselecteerde projecten gegroepeerd 
en bekendgemaakt, zodat de buurtbewoners de projecten kunnen leren kennen.

Eerst en vooral zullen de geselecteerde projecten ter stemming worden voorgelegd aan 
de buurtbewoners, zodat deze hun voorkeur kunnen uitspreken.
De stemming gebeurt volgens die aanvullende systemen:

• Een  online  stemming  via  een  specifieke  pagina  op  de  website  van  het 
Participatiehuis;

• Een stemming op papier aan een infostand die op openbare plaatsen staat;

• Een stemming op “papier” in het Participatiehuis

Ten tweede, kunnen de projectdragers hun ideeën voorstellen voor een selectiecomité 
dat bestaat uit projectdragers zelf en vrijwillige buurtbewoners.
De stemmen die voor de vergadering van het selectiecomité worden verzameld, zullen 
worden geanalyseerd en het resultaat wordt besproken door het selectiecomité om de 
laureaten aan te duiden.
Het selectiecomité zal erop toezien dat de laureaten worden bepaald op basis van de 
geregistreerde stemmen.

Administratieve procedures

Bij  de  rechtvaardiging  van  uitgaven,  worden  enkel  de  originele  facturen  en  tickets 
aanvaard. Aan de projectdrager wordt een kopie bezorgd.
Beschikt  de  projectdrager  over  een  ondernemingsnummer,  dan  moet  dit  nummer 
worden  vermeld  in  het  kandidaatsdossier. De  afwezigheid  van  het 
ondernemingsnummer,  wordt  beschouwd  als  een  criterium  om  over  te  gaan  tot 
uitsluiting.

Praktische informatie

Het reglement en het  deelnemingsformulier  zijn beschikbaar  op de website van het 
Participatiehuis:  www.participation-anderlecht.be  en  op  de  gemeentelijke  website 
www.anderlecht.be

Het reglement en het deelnemingsformulier zijn ook beschikbaar in het Participatiehuis. 

Alle dossiers moeten via mail of per post gestuurd worden of ingediend worden bij het 
Participatiehuis.
Contactpersoon  Participatiehuis     
 T: 02 555 22 70. E-mail: participatie@anderlecht.brussels
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