Reglement burgerparticipatie
ARTIKEL 1 Inleidende bepalingen
Dit reglement legt de concrete invulling vast van de manier waarop participatie vanwege de
burgers en doelgroepen ten aanzien van het beleid, besluitvorming en dienstverlening wordt
georganiseerd in toepassing van artikel 304 § 4 van het Decreet Lokaal Bestuur. Het lokaal bestuur
betrekt de burgers, adviesraden en adviesplatformen bij de voorbereiding, uitvoering en evaluatie
van het lokaal beleid.
Participatie is actieve deelname aan de samenleving waarbij burgers, organisaties, verenigingen,
bedrijven hun stempel kunnen drukken op de samenleving door zich te engageren, informatie op
te vragen, mee na te denken over het lokale beleid, samen te werken met de lokale overheid en
andere actoren om projecten uit te voeren.
Dit reglement is niet beperkend bedoeld. Indien nodig kan er, naast de inspraakvormen die in dit
reglement uitdrukkelijk worden genoemd, steeds een nieuw traject op maat worden vastgelegd
om belanghebbenden te kunnen informeren, consulteren en betrekken.

ARTIKEL 2 Definities
Decretaal verplichte adviesraad:
Raden waarvan de oprichting wordt opgelegd door een wet of decreet. Dit zijn:
-

Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (Gecoro)
Jeugdraad
Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK)
Schoolraad

Participatieplatform:
Forum waar inwoners uit Hechtel-Eksel, al dan niet uit het verenigingsleven, nadenken en hun
mening geven over bepaalde thema’s en projecten.
Kerngroep:
Dit is een vaste groep inwoners die wordt verkozen. Samen met de deskundige participatie
formuleren ze niet-bindende adviezen, stippelen ze het participatietraject uit en
vertegenwoordigen ze de burger bij het verlenen van beleidsadviezen.
Participatieteam:
een intern, ondersteunend team dat bestaat uit beleidsmakers, beleidsmedewerkers en interne
deskundigen

ARTIKEL 3 Uitvoering
Participatie van de burger in Hechtel-Eksel steunt op 3 pijlers die complementair zijn aan elkaar en
aan de decretaal verplichte adviesraden. De 3 pijlers zijn:
•
•
•

Structurele participatie via participatieplatformen (en verplichte adviesraden)
Projectparticipatie
Onlineparticipatie
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ARTIKEL 4 Adviesraden en participatieplatformen
Om het lokaal bestuur te adviseren over het beleid wordt een beroep gedaan op decretaal
verplichte adviesraden en participatieplatformen met burgers, verenigingen en/of doelgroepen.
Naast de decretaal verplichte adviesraden, worden 3 participatieplatformen opgericht waar een
diverse groep deelnemers (burgers, verenigingen en/of doelgroepen) met de deskundige
participatie op een structurele wijze en op vastgelegde vergadermomenten niet-bindende
adviezen verleent aan het lokaal bestuur voor relevante thema’s waar de gemeente voor bevoegd
is. Het verplichte adviesorgaan voor culturele aangelegenheden ressorteert onder het
participatieplatform Vrije tijd.
Hechtel-Eksel kiest ervoor om de volgende participatieplatformen af te bakenen:
•
•
•

Participatieplatform Welzijn - vertegenwoordigt o.a. de sectoren senioren en welzijn,
kinderarmoede, buurtwerking;
Participatieplatform Vrije tijd - vertegenwoordigt o.a. de sectoren vrije tijd met cultuur, sport,
toerisme, bibliotheek, gemeenschapscentra, buurtwerking;
Participatieplatform Omgeving - vertegenwoordigt o.a. de sectoren milieu, mobiliteit,
omgeving, toegankelijkheid, buurtwerking.

§ 1 Samenstelling
De wijze van samenstelling wordt door de gemeenteraad bepaald in functie van voldoende
representativiteit voor het betrokken domein. Schepenen bevoegd voor de materie zijn
waarnemend lid van de desbetreffende platformen. Zij hebben geen stemrecht. Raadsleden
kunnen lid zijn, maar hebben geen stemgerecht.
Een participatieplatform werkt met een kerngroep. De kerngroep van elk participatieplatform
bestaat uit minimum 5 en maximum 15 personen, aangevuld met deskundige(n). De kerngroep
heeft formele adviesbevoegdheid.
Iedere kerngroep streeft bij zijn samenstelling naar pluralisme en representativiteit van alle
strekkingen binnen het werkveld en diversiteit. Ten hoogste twee derde van de leden is van
hetzelfde geslacht.
Bij de samenstelling van de kerngroep van de participatieplatformen zijn de diverse doelgroepen
vertegenwoordigd. Enkel inwoners van de gemeente Hechtel-Eksel kunnen deelnemen. Om een
brede vertegenwoordiging te bekomen, ambiëren we per kerngroep 2 deelnemers uit volgende
categorieën: geslacht, leeftijd en deelgemeente.
Zoals bepaald in het cultuurpact is er voor het participatieplatform Vrije Tijd een extra criterium. Er
worden minimum 3 deelnemers betrokken uit het erkende verenigingsleven, meer bepaald binnen
elk van de volgende domeinen buurtwerking, sport en cultuur.
Per kerngroep van het platform mag maximum 1 persoon van een bepaalde vereniging
deelnemen.
De oproep voor de kandidaten zal gebeuren via de gemeentelijke informatiekanalen. Inwoners
kunnen zich kandidaat stellen, de samenstelling van de groep wordt bepaald door de
bovenstaande criteria.
Naast de kerngroep van een participatieplatform, kan de kerngroep in het kader van algemene
participatie nog open vergaderingen organiseren of werkgroepen oprichten. Open vergaderingen
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van het participatieplatform zijn toegankelijk voor alle geïnteresseerden, deskundigen,
betrokkenen, verenigingen … en hebben een thematische vergaderagenda, maar deelnemers
hebben geen formele adviesbevoegdheid. Ook werkgroepen hebben geen formele
adviesbevoegdheid.
De kerngroep wordt voor een eerste keer gekozen in 2022. Nadien wordt deze steeds herkozen in
een jaartal dat in een veelvoud van drie hierbij optelt, m.a.w. 2025, 2028 enz. De leden van de
kerngroep worden aangeduid door het College van Burgemeester en Schepenen. Na de periode
van drie jaar, kunnen de gekozen leden zich opnieuw verkiesbaar stellen indien ze dit wensen.
Men kan ten alle tijden vrijwillig afstand doen van zijn plek in de kerngroep het
participatieplatform.
Het recht om deel uit te maken van de kerngroep vervalt zodra men niet meer aan de voorwaarden
voldoet.
Wanneer een kernlid van het platform 3 opeenvolgende vergaderingen zonder gemotiveerde
reden afwezig is, vervalt het recht om deel uit te maken van de kern van het platform.
Zodra de kerngroep niet langer bestaat uit het minimum aantal leden, wordt er getracht om
binnen een redelijke termijn de kerngroep aan te vullen uit de bestaande kandidatenlijst of via een
nieuwe oproep.
De kerngroep kiest uit haar midden een voorzitter.
De kerngroep van het participatieplatform kan aanvullende afspraken over de interne werking
maken.
Lidmaatschap van een participatieplatform is onbezoldigd.

§2 Vergaderfrequentie
De kerngroepen van de participatieplatformen vergaderen minimaal 4 maal per jaar.

§3 Werking
In overleg met de deskundige participatie worden thema's binnen de participatieplatformen
vastgelegd en besproken. Indien een thema niet is opgenomen in de lijst, doet de deskundige
participatie in samenwerking met het participatieteam een voorstel op welk participatieplatform
het thema wordt besproken.
Vergaderritme
De kerngroepen vergaderen minimaal 4 maal per jaar. Het vergaderritme wordt vastgelegd door
de kerngroep van het participatieplatform en de deskundige participatie.
Oproeping en agenda
De uitnodiging en de agenda worden minimum 10 dagen vooraf aan de vergadering verstuurd.
Een vergadering kan ook worden samengeroepen als de minimum 50% van het aantal leden
hierom verzoekt.
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Beraadslagen en stemmen
Adviezen worden goedgekeurd met de meerderheid van de stemmen.
De manier van stemmen wordt gekozen door de deskundige participatie op maat van het platform
en het thema.
Advies vragen
Het lokaal bestuur zal adviesvragen steeds schriftelijk stellen met:
• Een duidelijke omschrijving van de concrete vraag
• De randvoorwaarden waarmee de adviesgever moet rekening houden, bijv. wettelijke
kader, financiële voorwaarden, enz.
• Opgave van de uiterste datum van inlevering van het advies bij het lokaal bestuur.
Het lokaal bestuur zal het platform steeds minimaal een termijn van zes weken geven, te rekenen
vanaf de datum van aankomst van de adviesvraag bij de kerngroep van het participatieplatform.
Advies uitbrengen
De kerngroep van het participatieplatform zal de adviezen die zij uitbrengt steeds schriftelijk
bezorgen aan het lokaal bestuur en in de adviezen melding maken van:
• de wijze waarop het advies tot stand kwam met duidelijk opgave welke betrokkenen
op welke manier geconsulteerd werden;
• de argumentatie die geleid heeft tot de standpuntbepaling in het advies.
Advies op initiatief van het platform
De kerngroep van het participatieplatform neemt een proactieve houding op en kan op eigen
initiatief adviezen brengen. Het is nodig dat minimum 50% van de leden achter het initiatief tot
advies staat.
Antwoord op advies
Het lokaal bestuur zal binnen een termijn van zes weken, te rekenen vanaf datum dat het advies bij
het gemeentebestuur toekwam, een schriftelijk gemotiveerd antwoord op het advies bezorgen
aan de kerngroep van het platform.

§4 Verslag
De verslagen van de kerngroepen van de participatieplatformen worden gepubliceerd op de
gemeentelijke website.

§5 Werkgroepen
De basisopdracht van de kerngroep van de participatieplatformen is formulering van adviezen.
Indien er een activiteit moet worden uitgewerkt of wanneer een thema verder uitgediept moet
worden, kan er een werkgroep worden samengesteld voor bepaalde duur. Indien nodig kan de
werkgroep worden uitgebreid met relevante vrijwilligers.
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ARTIKEL 5 Projectparticipatie
Voor een bepaald project dat in ruimte en/of tijd is afgebakend of voor een participatieplatformoverschrijdend thema wordt een participatietraject op maat uitgestippeld door de deskundige
participatie. Hiervoor wordt er beroep gedaan op oplossingen en tools die aansluiten bij de noden
van het traject.

ARTIKEL 6 Online participatie
Voor sommige onderwerpen kan het nuttig zijn om de bevolking online te laten participeren.
Hiervoor doet men beroep op een onlinetoepassing waarbij er enkel inwoners van Hechtel-Eksel
online kunnen participeren aan de hand van hun rijksregisternummer.
De onderwerpen worden vastgelegd in samenspraak met de deskundige participatie en de
kerngroepen van de participatieplatformen en ter goedkeuring voorgelegd aan het college van
burgemeester en schepenen.

ARTIKEL 7 Ondersteuning
De verplichte adviesraden krijgen een ondersteunend ambtenaar toegewezen. Daarnaast
ondersteunt de deskundige participatie de participatieplatformen zowel op inhoudelijk,
administratief en structureel gebied. De deskundige participatie is de brugfiguur met het bestuur.
De ondersteuning van alle participatie-initiatieven gebeurt door de deskundige participatie en het
participatieteam.
Het participatieteam werkt nauw samen met de deskundige participatie op het vlak van:
•
•
•
•

Agenda
Advies thema’s
Advies participatievorm
Evaluatie van de werking

Het lokaal bestuur ondersteunt de participatieplatformen financieel, administratief en logistiek. De
deskundige participatie of de aan de verplichte adviesraden toegewezen ondersteunend
ambtenaar beheert het werkingsbudget van respectievelijk de participatieplatformen en de
verplichte raden.

ARTIKEL 8 Evaluatie
Er zal jaarlijks een evaluatie van de werking van de platformen plaatsvinden. Indien nodig kan de
werking van het participatieplatform worden aangepast. De uitwerking van de evaluatie en de
verwerking van de gegevens gebeurt door de deskundige participatie. De resultaten worden
besproken in het participatieteam. De rapportage gebeurt aan het college van burgemeester en
schepenen.
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