UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN DE BERAADSLAGINGEN
VAN DE GEMEENTERAAD.
Vergadering van 16 december 2019.
Aanwezig: L. Jacobs, burgemeester-voorzitter; S. Lathouwers, J. Van den Bergh, J.
Oerlemans, S. Hoppenbrouwers, M. De Bock, schepenen; K. Vanhees, H. De Schepper, M.
Aerts, L. Peeters, J. Van Esbroeck, M. Beyers, C. De Rydt, D. Van Aert, I. Verhaert, J.
Duerloo, S. Van Looveren, C. De Roeve, H. Beyers, D. Beyers, G. Delcroix, L. Van den
Keybus, A. Van der Poel, I. Bosmans, raadsleden ;
V. Gabriels, algemeen directeur.
Verontschuldigd: D. Arnold, raadslid.
Onderwerp: Punt 17: Goedkeuring van het reglement wijkbudgetten “Denk mee voor
Kalmthout”.
De gemeenteraad, vergaderd in openbare zitting
Gelet op het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, meer bepaald het artikel
304 dat stelt dat de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn een beleid op het
vlak van de betrokkenheid en de inspraak van de burgers of van de doelgroepen voert, met
inbegrip van een regeling over het recht van de inwoners om voorstellen en vragen op de
agenda van de gemeenteraad te zetten; dat de gemeenteraad bij reglement de wijze waarop
concreet vorm wordt gegeven aan de inspraak bepaalt;
Overwegende dat het gemeentebestuur werk wil maken van burgerparticipatie door middel van
wijkbudgetten of een burgerbegroting; dat een burgerbegroting een innovatief
beleidsinstrument is dat burgers rechtstreeks betrekt bij de besluitvorming; dat op deze manier
de burgers de mogelijkheid krijgen om budgetten te verdelen, prioriteit te geven aan sociale
domeinen en toezicht te houden op de overheidsuitgaven; dat de burgers hierdoor zo meer
inspraak krijgen in de vormgeving van het lokaal beleid;
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen in zitting van 22 februari
2019 waarbij een overeenkomst werd afgesloten met de firma Citizenlab (Anspachlaan 65 te
Brussel) voor het gebruik van een online participatieplatform in het kader van wijkbudgetten;
dat dit een digitaal participatief platform is waarop de gemeente en de inwoners samenwerken,
visies delen en projecten samen realiseren; dat door het gebruik van dit platform beleidskeuzes
en projecten zo nog meer burgergericht worden opgebouwd;
Overwegende dat een eerste aanzet van een reglement werd opgemaakt dat tijdens het traject
werd aangepast naar de praktijk van de gemeente Kalmthout; dat dit eerste ontwerp nog verder
werd besproken en verfijnd tot het huidige reglement; dat het doel van dit reglement is om een
algemene en duidelijke regeling uit te werken omtrent de toekenning van toelagen aan
projecten.
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Gelet op de bespreking van het ontwerp van reglement wijkbudgetten “Denk mee voor
Kalmthout” tijdens de raadscommissie van 18 november 2019;
Gehoord de voorzitter;
BESLUIT: met 24 jastemmen van Clarisse De Rydt, Inneke Bosmans, Inga Verhaert, Jan
Van Esbroeck, Jef Duerloo, Anita Van der Poel, Gilles Delcroix, Koen Vanhees, Hans De
Schepper, Monique Aerts, Lies Van den Keybus, Cindy De Roeve, Dieter Beyers, Hanne
Beyers, Stefanie Van Looveren, Maggy Beyers, Wies Peeters, Didier Van Aert, Sandra
Hoppenbrouwers, Silke Lathouwers, Jef Van den Bergh, Maarten De Bock, Jan Oerlemans
en Lukas Jacobs.
Enig artikel.De gemeenteraad keurt met ingang van 1 januari 2020 het reglement wijkbudgetten “Denk mee
voor Kalmthout” goed.
Het reglement gaat hierbij integraal als bijlage.

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL:
Bij bevel:
Algemeen directeur

Voorzitter
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REGLEMENT WIJKBUDGETTEN 'Denk mee voor Kalmthout!' – 2020-2025
Art. 1: Doelstelling
Dit reglement heeft tot doel een algemene en duidelijke regeling uit te werken omtrent de toekenning
van toelagen aan projecten die positief bijdragen aan de uitbouw van een sterkere wijk. Dit onder de
noemer ‘Denk mee voor Kalmthout!’. Burgers krijgen binnen dit participatietraject de kans om samen
met buurtbewoners hun leefomgeving naar eigen inzicht mee vorm te geven.
Art. 2: Doelgroep
Een natuurlijk persoon, een feitelijke vereniging, een vzw of een privaatrechtelijke persoon (bv. een nv,
bvba,…) gedomicilieerd of met maatschappelijke-/exploitatiezetel in Kalmthout, kunnen voorstellen
indienen voor de besteding van de budgetten zoals vastgelegd in het artikel 3.
Art. 3: Begroting
§1 Er wordt een maximaal budget in het gemeentelijk meerjarenplan voorzien.
§2 Dit totaalbudget wordt verdeeld over de projecten van 5 Kalmthoutse wijken en over projecten die
wijkoverschrijdend zijn. Het totaalbudget wordt dus verdeeld over 6 budgetenveloppen (5 op wijkniveau
en 1 op gemeenteniveau).
§3 De toelage kan niet aangewend worden voor (onkosten)vergoedingen die niet rechtstreeks aan het
project verbonden zijn zoals verplaatsingskosten, kosten gemaakt tijdens vergaderingen over het
project,… .
§4 Onderhoudskosten van de uitgevoerde projecten/investeringen dienen mee begroot te worden in
samenspraak met het gemeentebestuur van Kalmthout.
Art. 4: Bekendmaking en voorwaarden
§1 De communicatie rond het proces zal gebeuren via het digitale bewonersplatform van Kalmthout, de
gemeentelijke website, het gemeentelijk infoblad en de digitale gemeentelijke nieuwsbrief. Daarin wordt
het proces 'Denk mee voor Kalmthout!' toegelicht aan de inwoners van Kalmthout. Het digitale
bewonersplatform zal altijd de laatste geüpdatete informatie bevatten. Op dit bewonersplatform worden
de voorstellen per wijk aangegeven.
§2 Een voorstel dat wordt ingediend aan de hand van een invulformulier, moet voldoen aan volgende
voorwaarden:
•
•
•
•
•
•
•
•

Het moet de inwoners van Kalmthout ten goede komen en dient bijgevolg het algemeen belang.
Het moet plaatsvinden in één van de wijken van Kalmthout of wijkoverschrijdend binnen de
gemeente Kalmthout.
Het moet kaderen binnen de bevoegdheden van het gemeentebestuur.
Het mag van het gemeentebestuur geen andere subsidies ontvangen.
Het valt binnen één van de 14 thema’s van het meerjarenplan (zie artikel 5).
Voor elk voorstel mag een maximale toelage van € 10.000 worden gevraagd. Dit mag vrij
worden aangevuld met eigen middelen.
Het moet kunnen worden uitgevoerd binnen deze legislatuur.
Het mag niet van volgende aard zijn:
o Een levensbeschouwelijk evenement

•

o Een commerciële activiteit
o Een activiteit met een politiek doeleinde
o Voor fondsenwerving
Deze voorwaarden zijn cumulatief.

Art. 5: Thema’s waarbinnen voorstellen kunnen worden ingediend
De oproep om voorstellen in te dienen waarvoor een budget kan worden aangevraagd, valt onder het
proces van de uitvoering van het meerjarenplan van de gemeente. Elk voorstel moet kaderen in één
van de beleidsprioriteiten zoals opgenomen in het meerjarenplan van Kalmthout.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Wonen
Ruimtelijke planning
Werken
Mobiliteit
Publieke ruimte
Veiligheid
Welzijn en zorg
Milieu en natuur
Kinderen en jongeren
Ouderen
Sport
Cultuur, evenementen, vormingen
Toerisme
Onderwijs

Art. 6: Procedure
§1 De procedure voor het behandelen van voorstellen verloopt in vijf verschillende fasen.
Indienperiode

FASE 1:
3 maanden

Analyse en
selectie

FASE 2:
3 weken

Stemperiode
weerhouden
ideeën

FASE 3:
1 maand

Budgetverdeling

FASE 4:
2
weken

Publicatie en uitvoering
weerhouden projecten

FASE 5: onbepaalde duur.
Tot einde legislatuur.

§2 Fase 1: indienperiode. De voorstellen kunnen gedurende drie maanden ingediend en verfijnd
worden via het digitaal bewonersplatform denkmee.kalmthout.be of via het daartoe bestemde
invulformulier. Dit invulformulier kan in het gemeentehuis afgehaald worden en zal ook downloadbaar
zijn op het bewonersplatform. Voorstellen die op papier worden ingediend, zullen door het
gemeentebestuur ook op het digitale bewonersplatform gepubliceerd worden.
§3 Tijdens fase 1 zal het niet mogelijk zijn om te stemmen op ingediende voorstellen. Reacties,
suggesties en ideeën omtrent het voorstel zullen wel mogelijk zijn.
§4 Fase 2: analyse en selectie. Het managementteam beoordeelt het voorstel op basis van de
voorwaarden en de haalbaarheid en formuleert een advies aan het College van Burgemeester en
Schepenen. Het gemeentebestuur neemt uiterlijk twee weken na het einde van de indienperiode contact
op met de indiener van het voorstel om feedback te geven of zo nodig extra informatie op te vragen.

§5 Voorstellen die niet voldoen aan de voorwaarden zullen niet weerhouden worden. De indieners van
niet-weerhouden voorstellen worden hierover op de hoogte gebracht door het managementteam.
§6 Het College van Burgemeester en Schepenen legt uiterlijk drie weken na het einde van de
indienperiode de definitieve lijst vast van de weerhouden voorstellen voor fase 3.
§7 Fase 3: stemperiode weerhouden voorstellen. De weerhouden voorstellen worden gepubliceerd
op het digitale bewonersplatform van Kalmthout en het wordt mogelijk om op deze voorstellen te
stemmen. Het stemmen op voorstellen kan digitaal en op papier. De stemperiode duurt één maand.
Uitsluitend inwoners van Kalmthout kunnen na registratie op het platform hun stem online uitbrengen.
Bewoners mogen niet stemmen op voorstellen van andere wijken. Elke bewoner kan op maximaal drie
voorstellen van de eigen wijk en/of wijkoverschrijdende voorstellen stemmen.
§8 Een project moet minstens 25 unieke stemmen hebben om te worden meegenomen naar fase 4.
§9 Fase 4: budgetverdeling. Het budget per wijk wordt door het College van Burgemeester en
Schepenen verdeeld over de weerhouden projecten binnen elke wijk, rekening houdend met het aantal
stemmen per project. Het aantal stemmen is echter niet allesbepalend om al dan niet weerhouden te
worden. Ook de voorwaarden opgenomen in artikel 4 worden in rekening gebracht bij de selectie.
Eventueel resterend budget wordt verdeeld onder de wijkoverschrijdende projecten.
§10 Fase 5: publicatie en uitvoering. De definitief geselecteerde projecten worden kenbaar gemaakt
op het digitale bewonersplatform. Stemmen is nu niet meer mogelijk, reageren wel, zodat bewoners
ideeën kunnen blijven uitwisselen over de geselecteerde projecten.

Art. 7: Uitvoering, uitbetaling, onderhoud
§1 Projecten kunnen uitgevoerd worden door het gemeentebestuur, een natuurlijk persoon, feitelijke
vereniging, een vzw of privaatrechtelijke rechtspersoon. De projecten worden uitgevoerd binnen één
legislatuur.
§2 Toegekende financiële en/of logistieke middelen kunnen enkel gebruikt worden voor de uitvoering
van het project. Alle gemaakte kosten moeten worden aangetoond door bewijsstukken. De organisator
ontvangt 50% van de toelage na de toekenning en 50% na de uitvoering van het project. Deze regeling
geldt niet wanneer het project wordt uitgevoerd door het gemeentebestuur.
§3 Alle realisaties worden eigendom van het gemeentebestuur Kalmthout.

Art. 8: Inwerkingtreding
Dit reglement gaat in voege vanaf 1 januari 2020.

