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Punt A.17: Goedkeuring van een reglement tot toekenning van wijkbudgetten aan
burgerinitiatieven.
MOTIVERING:
Sterke buurten en wijken zijn de basis van een gelukkige lokale gemeenschap. Elke wijk is anders en
heeft eigen behoeften, en de wijkbewoners zelf zijn daarbij het best geplaatst om vanuit die
behoeften een buurtversterkend project vorm te geven, met de hulp van de gemeente. Daarom wil
de gemeente een wijkbudget toekennen aan gezamenlijke initiatieven door buurtbewoners. Deze
initiatieven moeten de sociale cohesie in een Zoerselse wijk bevorderen en duurzaam zijn: ze moeten
een blijvende impact op de buurt hebben en aandacht hebben voor klimaat en milieu.
De afbakening van wat een sociaal samenhangende wijk is, is een subjectief gegeven. We kiezen
ervoor om niet van bovenaf op te leggen wie in welke wijk woont, maar het aan de wijkbewoners
zelf te laten om in overleg met de gemeente te bepalen wat de contouren van de wijk zijn waarvoor
zij een project wensen in te dienen. We kiezen daarbij bewust voor een niet te kleine wijk, omdat we
met deze wijkbudgetten een impact wensen te realiseren die ruimer is dan één of twee straten.
De voorwaarden tot toekenning van een wijkbudget aan burgerinitiatieven worden bepaald in dit
reglement. Dit reglement werd positief geadviseerd door alle bevraagde adviesraden.
Juridische grond
• het decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen; art. 304 § 6. “Het
college van burgemeester en schepenen kan, onder de voorwaarden die de gemeenteraad
vaststelt, het beheer van budgetten voor de realisatie van bepaalde acties of projecten
toevertrouwen aan wijkcomités en burgerinitiatieven. De gemeenteraad bepaalt minstens aan
welke voorwaarden een wijkcomité en een burgerinitiatief moeten voldoen om als voldoende
gedragen te worden beschouwd voor een wijk of voor de bevolking.”
Financiële gevolgen
• De goedgekeurde projecten worden gefinancierd vanuit de daarvoor voorziene middelen in het
actieplan ‘We stimuleren wijken om duurzame en gemeenschap bevorderende initiatieven te
nemen’.
Advies
• het advies van de jeugdraad van 10 februari 2021
• het advies van de MINA-raad van 18 februari 2021
• het advies van de cultuurraad van 3 maart 2021
• het advies van de sportraad van 4 maart 2021
• het advies van de welzijnsraad van 25 maart 2021
• het advies van de seniorenraad van 22 februari 2021
• het advies van de GECORO van 10 februari 2021
• het advies van de wereldraad van 1 maart 2021
BESLUIT met algemeenheid van stemmen:
Artikel 1: doelstelling
Binnen de perken van de daarvoor voorziene middelen in het actieplan ‘We stimuleren wijken om
duurzame en gemeenschap bevorderende initiatieven te nemen’ wordt onder de hierna vermelde
voorwaarden een gemeentelijke toelage verleend in de vorm van een wijkbudget voor initiatieven
die de leefbaarheid en alle aspecten van het samenleven bevorderen, en bovendien aandacht hebben
voor klimaat en milieu.

Artikel 2: voorwaarden wijkbudgetprojecten
§ 1 Het wijkbudgetproject moet de sociale samenhang binnen een wijk bevorderen. Het budget kan
aangewend worden voor projecten, acties en ingrepen die de sociale cohesie, de (fysieke)
leefbaarheid, het samenleven, de participatie en/of de communicatie van de wijk verbeteren. Het
project moet tegemoetkomen aan een nood, een verlangen of een opportuniteit binnen een wijk.
§ 2 Bijkomend moet een wijkbudgetproject ook ‘duurzaam’ zijn; het heeft een blijvende impact op
de buurt of heeft aandacht voor klimaat en milieu:
• Het is een project met een blijvende impact op de wijk. Het burgerinitiatief engageert zich
met het indienen van een project niet enkel voor de uitwerking, maar ook voor het eventuele
onderhoud en de nazorg die verbonden is met het project (afhankelijk van het project
kan overeengekomen worden dat het onderhoud en de nazorg in samenwerking met de
gemeente gebeurt)
• of het is een project met aandacht voor klimaat en milieu, dat bijvoorbeeld gebruik maakt van
duurzame materialen, lokale producten promoot, de fiets stimuleert, enzovoort.
§ 3 Komen niet in aanmerking voor het wijkbudget: straat- en wijkfeesten (waarvoor een ander
gemeentelijk reglement en budget van toepassing is), reguliere activiteiten van bestaande
verenigingen, weerkerende activiteiten, acties met een uitgesproken politiek of religieus karakter,
commerciële acties, projecten die het particuliere belang van één of meerdere inwoners dienen, en
die niet openstaan voor alle betrokken bewoners van een wijk; initiatieven die tegen de duidelijke
belangen van andere groepen bewoners ingaan; aanvragen die in strijd zijn met wettelijke
bepalingen, stedenbouwkundige voorschriften of gemeentelijke reglementen en
(politie)verordeningen; acties die al afgelopen zijn voor de indiendatum, acties die al opgenomen
zijn in de meerjarenplanning van de gemeente (al kunnen de adviezen van de burgerinitiatieven
daarin wel meegenomen worden),
Voorbeelden van wat een wijkbudgetproject wél kan zijn (niet-limitatieve lijst): het verfraaien van
een plein met aanplantingen of een bank uit duurzaam materiaal, expertise inkopen voor een
wijkcirculatieplan, een samentuin, boomgaard, composteerhoek; een buurtkrant die naast
buurtnieuws ook milieubewuste tips meegeeft, …
Artikel 3: wat is een wijk, en wie kan een wijkbudgetproject aanvragen?
§ 1 Initiatiefnemers moeten wonen in Zoersel. De aanvraag kan ingediend worden door een groep
individuele wijkbewoners, bewonersgroepen of wijkverenigingen bestaande uit minstens 10
verschillende personen van 10 verschillende adressen. Deze adressen moeten gespreid liggen over
minstens 5 verschillende straten die geografisch in elkaars nabijheid liggen. In het vervolg van dit
reglement noemen we deze groep aanvragers ‘het burgerinitiatief’.
§ 2 Het burgerinitiatief kiest uit de verschillende indieners één contactpersoon, die aanspreekpunt is
voor de gemeente.
Artikel 4: bedrag van een wijkbudgetproject
§ 1 Het gemeentelijk wijkbudget wordt vastgesteld op maximum 10.000 euro per project, maar
ook kleinschaligere initiatieven voor lagere bedragen komen in aanmerking.
§ 2 Een eigen cofinanciering vanuit het burgerinitiatief voor hetzelfde project is mogelijk.
§ 3 Als het project in aanmerking zou komen voor bovenlokale subsidies, kan het burgerinitiatief
met de gemeente overeenkomen om een bovenlokaal subsidiedossier in te dienen.
§ 4 Het wijkbudget mag niet gecumuleerd worden met andere toelagen vanuit de gemeente Zoersel
voor hetzelfde project.
§ 5 Komen in aanmerking voor financiering met het wijkbudget: alle directe kosten, noodzakelijk
voor de uitvoering en realisatie van de projecten; kosten ter verbetering van
bestaande gemeenschappelijke onroerende goederen, de aankoop van roerende goederen, kosten
voor promotie of bekendmaking, inkoop van expertise,…
§ 6 Komen niet in aanmerking voor financiering met het wijkbudget: personeelskosten, de aankoop
van onroerend goed, geschenken en vervoersonkosten.
Artikel 5: aanvraagprocedure
§ 1 Het burgerinitiatief bezorgt de gemeente eerst een projectidee op het daarvoor voorziene
sjabloon. Het gaat hier om een beknopte voorstelling van het idee op maximum één A4. In deze fase
is het nog niet noodzakelijk om alles gedetailleerd voor te stellen.
§ 2 Projectideeën kunnen ingediend worden op twee momenten per jaar. De ideeën moeten
ingediend worden voor 1 april of voor 1 oktober. De ideeën worden bezorgd op het (mail)adres dat
op het projectideesjabloon staat.

§ 3 In april en oktober komt er een projectwerkgroep samen, die de projectideeën zal adviseren. De
projectwerkgroep bestaat uit gemeentelijke diensten én voorzitters van de gemeentelijke
adviesraden: jeugdraad, MINA-raad, cultuurraad, sportraad, welzijnsraad, seniorenraad, GECORO
en wereldraad. De projectwerkgroep kan positief of negatief advies geven, én kan ook bijkomende
suggesties doen, zoals bijvoorbeeld een extra component toevoegen aan het project, of een
samenwerking voorstellen met een ander burgerinitiatief in de buurt. De adviezen van de
projectwerkgroep worden behandeld op het college van burgemeester en schepenen, die
de beslissing neemt welke projectideeën verder kunnen worden uitgewerkt, en aan welke
voorwaarden.
§ 4 De gemeente koppelt de feedback terug aan het burgerinitiatief. Voor de weerhouden projecten
wijst de gemeente een contactpersoon van een gemeentelijke dienst aan (afhankelijk van de inhoud
van het project) die op bijkomende vragen van het burgerinitiatief kan antwoorden.
§ 5 Het burgerinitiatief dient een uitgewerkt dossier in, met een gedetailleerde omschrijving van het
project, budget, timing en taakafspraken, ondertekend door alle initiatiefnemers zoals vermeld in
artikel 3§1. Het wijkbudgetproject wordt met advies van de betrokken gemeentediensten ter
goedkeuring voorgelegd op het college van burgemeester en schepenen.
§ 6 Er kan slechts één aanvraag per burgerinitiatief per kalenderjaar worden toegekend.
Artikel 6: engagementen
§ 1 Voor goedgekeurde wijkbudgetprojecten wordt een overeenkomst opgemaakt tussen gemeente
en burgerinitiatief, met daarin de wederzijdse engagementen. Welke die wederzijdse engagementen
zijn, hangt af van het project. Waar van toepassing worden bepalingen rond aansprakelijkheid,
verzekering, financiën en verantwoording kosten, onderhoudsafspraken en andere opgenomen in
deze overeenkomst.
§ 2 De gemeente zal zich daarbij engageren om de afgesproken componenten uit die overeenkomst
te financieren met het daarvoor voorziene wijkbudget. Afhankelijk van de inhoud van het project
kan het goedgekeurde wijkbudgetproject rechtstreeks door de gemeente worden gefinancierd
(bijvoorbeeld bij een investering op openbaar domein) of de vorm krijgen van een toelage aan het
burgerinitiatief.
§ 3 Het college van burgemeester en schepenen kan bij niet nakoming van de vastgelegde
engagementen door het burgerinitiatief beslissen om het project niet verder te financieren.
Artikel 7: slotbepaling
§ 1 Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van dit reglement.
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