
Gemeentelijk reglement betreffende de uitwerking van een participatieve begroting

Reglement goedgekeurd door de Gemeenteraad in openbare vergadering van 21/10/2019.

Dit reglement werd bekendgemaakt door middel van een aanplakbrief van 19/12/2019 tot 
03/01/2020 en ligt ter inzage bij de dienst juridische zaken van het gemeentebestuur van 
Sint-Lambrechts-Woluwe, Tomberg 184, alle werkdagen van 8u30 tot 12u en van 13u30 tot 
17u en tijdens de zomerdienst (juli en augustus) van 7u tot 15u.

Beslissing van de toezichthoudende overheid: brief van 09/12/2019 waarin geen bezwaren 
vermeld zijn.

Artikel 1. De jaarlijkse begroting van de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe voorziet in een 
krediet voor de uitvoering van investeringsprojecten die worden voorgesteld door burgers die
op grond van onderhavig reglement werden geselecteerd. Dit krediet wordt hierna "de 
participatieve begroting" genoemd.

Artikel 2. De participatieve begroting heeft als doel investeringsprojecten te financieren die 
beantwoorden aan de behoeften en verwachtingen van de inwoners van Sint-Lambrechts-
Woluwe.

Onder investeringsproject wordt elk meerjarig project van gemeentelijk belang verstaan dat 
betrekking heeft op de ontwikkeling of verbetering van de openbare ruimte of het erfgoed van
de gemeente, gefinancierd door de buitengewone begroting van de gemeente.

Artikel 3. Elke inwoner, die woonachtig is in de gemeente, die minstens 16 jaar oud is, elke 
bewonersgroep, elk wijkcomité, elke rechtspersoon of elke vereniging van handelaars met 
zetel op het grondgebied van de gemeente, kan een participatieproject indienen bij het 
College van burgemeester en schepenen volgens de procedure bedoeld in artikel 7, hierna 
"projectdrager" genoemd.

Een inwoner kan slechts één keer per kalenderjaar een projectdrager zijn of lid zijn van een 
vereniging die deze hoedanigheid van projectleider heeft. Elke projectdrager kan slechts één
aanvraag per kalenderjaar indienen. Zijn uitgesloten van de hoedanigheid van projectdrager: 
de burgemeester, schepenen, gemeenteraadsleden, leden van de Raad voor 
maatschappelijk welzijn, houders van een gewestelijk, federaal of Europees mandaat en elke
bewonersgroep, elk wijkcomité, elke rechtspersoon of elke vereniging van handelaars 
bedoeld in artikel 3, die niet bewijzen dat ten minste 50 % van hun leden op het grondgebied 
van de gemeente gedomicilieerd zijn.

Artikel 4. Bij het indienen van zijn aanvraag moet de projectdrager, op straffe van niet-
ontvankelijkheid van zijn aanvraag, rekening houden met de volgende criteria:

- de voorgestelde projecten moeten de bevoegdheden die zijn toevertrouwd aan de 
gemeente respecteren;

- de projecten hebben alleen betrekking op kapitaaluitgaven. Alle exploitatiekosten, 
salarissen, vergoedingen, onkosten en reiskosten zijn uitgesloten van de 
participatieve begroting;

- de begroting van het project mag niet meer bedragen dan 50.000 EUR excl. btw;



- de projecten moeten technisch en juridisch haalbaar zijn. Ze mogen niet leiden tot 
onevenredige onderhoudskosten. Daarom moeten ze voldoende nauwkeurig zijn om 
door de gemeentelijke diensten juridisch, technisch en financieel te kunnen worden 
ingeschat.

Artikel 5. Uitgesloten van het toepassingsgebied van dit reglement zijn de projecten die:

- vallen onder het gemeentelijk reglement betreffende de toekenning van financiële 
steun in het kader van de internationale solidariteit, goedgekeurd op 23/06/2014;

- elementen bevatten die discriminerend, lasterlijk, beledigend of in strijd zijn met de 
openbare orde;

- elementen bevatten die de scheiding van religies, filosofische overtuigingen en de 
Staat niet respecteren; 

- een belangenconflict doen ontstaan uit hoofde van de personen bedoeld in artikel 3, 
laatste alinea.

Artikel 6. De Raad van het verenigingsleven van de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe 
wordt aangesteld als selectiejury in het kader van de toepassing van onderhavig reglement. 
Hij bepaalt de stemprocedures en-modaliteiten waarin dit reglement voorziet.

Op advies van de gemeentelijke diensten zal hij erop toezien dat de dossiers die in het kader
van het participatiebudget worden ingediend, in overeenstemming zijn met de verschillende 
voorwaarden van onderhavig reglement. Hij kan worden bijgestaan door de gemeentelijke 
diensten, met name om de technische, juridische en financiële haalbaarheid van de 
projecten na te gaan.

Artikel 7. De volgende procedure voor de selectie van projecten is van toepassing:

1°. De projectdrager vult het standaardformulier in, beschikbaar in elektronische versie of op 
papier, dat door het College moet worden goedgekeurd, met vermelding van ten minste het 
volgende:

- De exacte identificatie van de projectdrager;

- De volledige contactgegevens van de projectdrager. In het geval van een vereniging, 
groepering of wijkcomité, de identiteit van de inwoners of rechtspersonen die lid zijn 
van de vereniging, groepering of comité;

- De naam van het ingediende project;

- Een nauwkeurige beschrijving van het project, vergezeld van een beschrijving van de 
technische, juridische en financiële gevolgen;

- De exacte locatie van het project;

- Een budget voor de realisatie van het project;

- Een samenvatting van het project, om te gebruiken in de communicatiemiddelen voor
het publiek tijdens de stemprocedure van de bewoners;

- Elk ander element aan de hand waarvan de kwaliteit van het project kan worden 
beoordeeld (bv. foto's, schetsen, plannen...).

2°. Het dossier moet worden ingediend via het burgerplatform participation.woluwe1200.be 
of, bij gebrek daarvan, per post ter attentie van het College van burgemeester en schepenen,
uiterlijk op 31 januari van elk jaar. In geval van indiening van het dossier per brief, zal het 
gemeentebestuur het project invoeren op het burgerplatform participation.woluwe1200.be.



3°. In de eerste helft van elk jaar controleren de gemeentelijke diensten de technische, 
juridische en financiële haalbaarheid van de verschillende ingediende projecten en vullen 
deze informatie in op het burgerplatform participation.woluwe1200.be om de resultaten van 
hun analyse mee te delen aan de inwoners. In dit kader kunnen zij contact opnemen met de 
projectdrager om de nodige gegevens voor hun analyse te verkrijgen. De projecten kunnen 
door de gemeentelijke diensten worden gewijzigd, met name om budgettaire redenen en, 
indien nodig, om een onduidelijk project te verbeteren.

4°. Zodra de gemeentelijke diensten hun mening hebben gegeven, selecteert de jury de 
dossiers die ter stemming aan de inwoners (van minstens 16 jaar oud) van de gemeente 
worden voorgelegd. Ze stelt een lijst van deze projecten op en publiceert op het platform 
voor burgerparticipatie de redenen die haar ertoe hebben gebracht een bepaald project niet 
te selecteren.

De jury selecteert de projecten binnen de strikte grenzen van het beschikbare 
participatiebudget.

5°. De door de jury geselecteerde projecten worden gedurende 30 kalenderdagen ter 
stemming voorgelegd aan de burgers die zijn ingeschreven in de bevolkingsregisters van de 
gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe op het beveiligde platform participation.woluwe1200.be, 
volgens de door de jury vastgestelde termijn. Elke burger mag slechts eenmaal per 
selectiejaar stemmen.

6°. Binnen een maand na de sluiting van de stemmingen rangschikt de jury de projecten 
volgens het enige criterium van het aantal stemmen dat per project wordt verkregen, in 
dalende volgorde van het aantal stemmen. Ze stelt de notulen op, publiceert ze op de 
website van het burgerplatform en communiceert ze binnen een maand aan het College van 
burgemeester en schepenen.

Artikel 8. Het College van burgemeester en schepenen is belast met de uitvoering van de 
geselecteerde projecten in de volgorde van de rangschikking van de jury. Binnen de drie 
maanden informeert het College de jury over eventuele belemmeringen voor de 
onmiddellijke uitvoering van een project (bv. Stedenbouwkundige vergunningen). Indien 
nodig informeert het de jury over een alternatief voorstel voor de uitvoering van het project. 
De jury heeft een maand de tijd om over dit alternatief te beslissen.

Artikel 9. Voor het jaar 2020 geldt de volgende overgangsmaatregel met betrekking tot de 
termijnen voor de indiening en het onderzoek van de dossiers:

- Uiterste datum voor de indiening: uiterlijk op 31/03/2020;

- Uiterste datum voor publicatie door de jury van de geselecteerde projecten die ter 
stemming aan de bewoners worden voorgelegd: 30/06/2020;

- Termijn voor het stemmen voor de bewoners: van 15/09/2020 tot 15/10/2020;

- Bekendmaking van de resultaten van de door de jury geselecteerde stemmen en 
projecten: 15/11/2020.

Artikel 10. Onderhavig reglement treedt in werking op 01/01/2020.

De titel van deze beraadslaging zal worden vermeld op de lijst die naar dhr. Minister-
President van het Brussels Gewest moet worden doorgestuurd en dit in toepassing van de 
ordonnantie van 14/05/1998 houdende regeling van het administratief toezicht op de 
gemeenten van het Brussels Gewest en van de bijhorende besluiten en omzendbrieven.


