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Afwezig:

Opstart participatietraject voor een participatiereglement
Voorgeschiedenis
Kadernota Participatie 2.0 zoals goedgekeurd door de gemeenteraad en OCMW-raad van 18
december 2019
Feiten en context
Elk lokaal bestuur is wettelijk verplicht om een participatiereglement op te stellen. Daarin tekent het
bestuur het eigen participatiebeleid uit. De opmaak van dat reglement is tegelijk een uitgelezen
opportuniteit om inwoners, bestaande adviesorganen en andere actoren van meet af aan actief te
betrekken.
Juridische gronden
Artikel 304 van het Decreet Lokaal Bestuur: "De gemeenteraad bepaalt bij reglement de wijze
waarop concreet vorm gegeven wordt aan de inspraak […] voor de gemeente en haar organen. De
raad voor maatschappelijk welzijn bepaalt bij reglement de wijze waarop concreet vorm gegeven
wordt aan de inspraak […] voor het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn en zijn organen."
Argumentatie
Nu het kader voor participatie is goedgekeurd, is het zaak om dat te concretiseren in een wettelijk
verplicht participatiereglement.
Besluit
Artikel 1:
Het college van burgemeester en schepenen doet tijdens de infovergadering van 9 januari 2020 om
19:30 in cultuurzaal Den Elzas een oproep om een eerste participatieraad – de Paraadt
Participatiereglement – op te richten die zich buigt over de opmaak van een participatiereglement.
Die telt maximum 21 leden. Op 20 januari 2020 om 20:00 vergadert de Paraadt Participatiereglement
in de raadzaal van het gemeentehuis. De raad formuleert zijn advies over het participatiereglement
uiterlijk op 10 februari 2020.
Artikel 2:
Het bestuur herhaalt op 10 januari 2020 de oproep tot kandidaatstelling voor de Paraadt
Participatiereglement via een e-mail naar alle leden van de bestaande adviesraden (met uitzondering
van de schoolraden, de Centrumraad en het Lokaal Overleg Kinderopvang), en verenigingen van
Huldenberg en naar alle burgers die spontaan of via de online bevraging van november 2019
aangaven actief te willen meedenken over participatieve projecten. Het publiceert de oproep ook op
de gemeentelijke website en sociale media. Geïnteresseerden moeten zich uiterlijk op 15 januari
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2020 kandidaat stellen via participatie@huldenberg.be en daarbij aangeven of ze al dan niet
bestuurslid zijn van een bestaande adviesraad.
Artikel 3:
Het bestuur stelt de Paraadt Participatiereglement samen op basis van de ontvangen kandidaturen.
Zijn er meer kandidaten dan de vooropgestelde 21? Dan loot het elf deelnemers uit de bestuursleden
van de bestaande adviesraden en tien deelnemers uit de rest. In beide gevallen respecteert het
daarbij een tweederde-genderverhouding.
Artikel 4:
Tijdens de startvergadering van de Paraadt Participatiereglement op 20 januari 2020 licht het
bestuur de stand van zaken en mogelijkheden toe van het online platform. De raad duidt dan een
contactpersoon voor het bestuur aan en een verslaggever die het verslag aan het bestuur bezorgt.
Het verslag wordt vervolgens publiek ter beschikking gesteld op de gemeentelijke website.
Artikel 5:
Het bestuur werkt op basis van het advies van de Paraadt Participatiereglement het reglement uit. In
zijn advies is de raad vrij om aanbevelingen, suggesties en andere opmerkingen te geven, uiteraard
wel binnen de door de gemeenteraad goedgekeurde krijtlijnen van de kadernota Participatie 2.0.
Daarbij gelden enkele onwrikbare principes:
 Elke participatievorm moet openstaan voor iedereen.
 De vergaderingen zijn openbaar en er wordt publiek verslag van gemaakt.
 De administratie ontwikkelt een online platform dat toegankelijk is voor iedereen en waar je
de verslagen van de vergaderingen terugvindt.
 De administratie onderhoudt via het online platform ook een toolbox met nuttige
documentatie, tips, sjablonen voor advies en verslagen, handleidingen voor online enquêtes,
vergadertechnieken, FAQ’s…
 Iedereen heeft een gelijke stem, ongeacht de participatievorm.
 Het advies van een participatieraad wint aan kracht als het steunt op een ruimere bevraging
van de bevolking of lokale verenigingen.
 Een participatieraad wordt door het college van burgemeester en schepenen erkend voor
één jaar, tenzij de raad projectgebonden is voor een langere duur. Na die termijn is het aan
de raad om een verlenging van zijn erkenning aan te vragen.
 Elke participatieraad duidt één aanspreekpunt aan: hij of zij is de contactpersoon voor het
bestuur.
 Elke participatieraad kan rekenen op de ondersteuning van het bestuur, zowel logistiek
(fotokopieën, vergaderruimte…) als meer instrumenteel (workshops organiseren, spreker
uitnodigen…).
Daarnaast vraagt de administratie het advies van de participatieraad over een reeks concrete vragen:
 Hoeveel leden moet een participatieraad tellen?
 Hoeveel mensen moeten het eindadvies formeel goedkeuren?
 In welke mate moet bij de samenstelling rekening gehouden worden met de
genderverhouding van de deelnemers, hun leeftijd, hun band met Huldenberg (wonen,
werken, schoollopen…), hun taal?
 Mogen schepenen of andere mandatarissen, gemeenteambtenaren… lid zijn van een
participatieraad? Onder welke voorwaarden?
 Hoe laten organisaties of bedrijven zich vertegenwoordigen in een participatieraad?
 Hoe organiseert het bestuur de loting van deelnemers bij participatieraden waartoe het zelf
het initiatief neemt?
 Welk budgetbedrag is nodig voor de werking van een participatieraad? Waarvoor kan het
gebruikt worden, in de wetenschap dat dit los staat van het doe-budget waarmee (grotere)
activiteiten kunnen georganiseerd worden? Hoe wordt dat budget beheerd?
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Deze lijst sluit geen andere vragen of voorwaarden uit.
Namens het schepencollege
Caroline Peters
Algemeen directeur

Danny Vangoidtsenhoven
Burgemeester - voorzitter

Voor eensluidend uittreksel
Algemeen directeur

Burgemeester - voorzitter

De handtekeningen staan op de laatste bladzijde van dit document.
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