REGLEMENT

Gemeenteraad van 20-02-2020

ORGANISATIESTRUCTUUR PARTICIPATIE: FORUM, STUURGROEP NETWERKEN
PARTICIPATIE EN NETWERKEN PARTICIPATIE
Ten einde inspraak, participatie en advies bij het beleid te organiseren, worden een Forum, een
Stuurgroep Netwerken Participatie en Netwerken Participatie erkend door de Gemeenteraad.

A.

FORUM

Art. 1 - Omschrijving
Het Forum wordt opgericht als open vergadering om alle actoren de gelegenheid te geven om inspraak te
krijgen en advies te kunnen uitbrengen over belangrijke thema’s in de breedste zin van het woord.
Art. 2 - Samenstelling
Het Forum is een open en losse structuur: alle, ook “niet verenigde”, burgers kunnen er hun stem laten horen
en participeren aan het beleid. Daarnaast krijgen ook deskundigen/professionelen de kans hun steentje bij te
dragen om tot een zo volledig mogelijk en breed gedragen voorstel/advies aan het stadsbestuur te komen.
Primordiaal is dat iedereen welkom is op de vergadering, zonder dat lidmaatschap van om het even wat
vereist is. De aanwezigheid op deze bijeenkomsten is vanzelfsprekend niet verplicht.
Art. 3 – Samenkomsten
Het Forum wordt uitsluitend samengeroepen wanneer de noodzaak zich voordoet en niet op vooraf bepaalde
vaste tijdstippen.
De samenkomsten gebeuren op vraag van het stadsbestuur en/of de Stuurgroep. De agenda wordt in
samenspraak opgesteld. De bijeenkomst wordt gemodereerd door het stadsbestuur en/of iemand van de
stuurgroep (al naar gelang wie het forum samenroept).
De samenroeping zal gebeuren door een algemene oproep via de geëigende communicatiekanalen van de
stad (minstens 3 weken vooraf).
De praktisch organisatie van de Forum-bijeenkomst wordt geregeld door de stadsadministratie (door de
betrokken dienst) en zal van aanpak verschillen afhankelijk van het behandelde thema.
De onkosten verbonden aan deze samenkomsten zijn ten laste van de begroting via een overeenkomst op
naam, afgesloten met de Stuurgroep Participatie.

B.

STUURGROEP NETWERKEN PARTICIPATIE

Art. 4 - Omschrijving

De Stuurgroep Netwerken Participatie vormt een overlegplatform, bestaande uit vertegenwoordigers van de
verschillende erkende netwerken, met de bedoeling om afspraken te maken, overleg te plegen en
samenwerkingsverbanden op te zetten tussen de verschillende netwerken onderling.
De vergaderingen van de Stuurgroep worden bijgewoond, als waarnemer, door een afgevaardigde van het
stadbestuur, in casu het afdelingshoofd “Ontmoeten en Beleven” (vrijetijd) of zijn/haar vervanger.
Art. 5 – Samenstelling
De Stuurgroep Netwerken Participatie bestaat uit maximum 2 personen per Netwerk Participatie. Deze
personen worden door hun respectievelijke netwerken afgevaardigd om te zetelen in de Stuurgroep.
Het aantal Netwerken dat afgevaardigden naar de Stuurgroep stuurt is niet limitatief. Er kunnen te allen tijde
nieuwe netwerken bijkomen, samensmelten en/of verdwijnen.
De Stuurgroep Netwerken Participatie wordt, voor een periode van 6 jaar, telkens bij het begin van een
nieuwe legislatuur, geïnstalleerd. Dit kan pas gebeuren na de nieuwe samenstelling van de Netwerken
Participatie.
Art. 6 - Samenkomsten
De Stuurgroep wordt enkel samengeroepen wanneer de noodzaak tot overleg, afspraken en samenwerking
zich voordoet (minstens 2 weken vooraf).
De samenkomsten gebeuren op vraag van (één van de) Netwerken en/of het stadsbestuur. De agenda wordt
door het samenroepende Netwerk en/of in samenspraak met het stadsbestuur opgesteld.
De andere Netwerken kunnen eventuele agendapunten laten toevoegen.
Art. 7 – Werking
De Stuurgroep kan zelf een huishoudelijk regelement opmaken om de interne werking in detail te regelen.
Advies kan aan het stadsbestuur worden uitgebracht over gezamenlijke onderwerpen (bijvoorbeeld: renteloze
leningen, ...)
Art. 8 – Werkingskosten
Het stadbestuur voorziet in de begroting een jaarlijks bedrag als tegemoetkoming in de algemene
werkingskosten van de Stuurgroep, organisatie van vorming en de samenkomsten van het Forum (dit onder
de vorm van een overeenkomst op naam).

C.

NETWERKEN PARTICIPATIE

Art. 8 - Omschrijving
Teneinde gelijklopende interesses, problemen of successen te bespreken, te delen, door te geven en/of aan
te leren en gemeenschapsvorming te bevorderen, worden verschillende netwerken geïnstalleerd (bijvoorbeeld
netwerk cultuur, bibliotheek, jeugd, sport, senioren, ontwikkelingssamenwerking, milieu, ...).
Art. 9 – Samenstelling

De Netwerken Participatie bestaan uit de respectievelijke actoren (verenigingen, burgerinitiatieven,
vrijwilligersorganisaties, professionele organisaties, deskundigen, …) die gelijklopende interesses, doelen en
werking hebben.
De Netwerken worden, voor een periode van 6 jaar, telkens bij het begin van een nieuwe legislatuur, opnieuw
samengesteld. Elk netwerk dient aan een aantal minimale voorwaarden te voldoen om erkend te kunnen
worden door de stad. Deze worden omschreven in het ‘Organiek reglement voor stedelijke
participatienetwerken’ (als bijlage).

Art. 10 – Samenkomsten en werking
Het staat de Netwerken vrij om een eigen huishoudelijk reglement op te stellen en een eigen werking op te
zetten (voor zover dit reglement niet in strijd is met het ‘Organiek reglement voor stedelijke
participatienetwerken’.
De bevoegde schepen wordt als waarnemer uitgenodigd.
Ambtenaren uit de betrokken stadsdiensten kunnen als waarnemer zetelen in de respectievelijke Netwerken
en geven administratieve ondersteuning.
De adviesfunctie van deze netwerken richt zich op de meer netwerk gebonden materies: lidmaatschap van
het netwerk, de verplichte onderwerpen uit bijv. het cultuurpact (o.a. verdeling van subsidies, beheer culturele
instellingen), … De adviezen worden uitgebracht aan het College van Burgemeester en Schepenen of AGB.
Art. 11 – Werkingskosten netwerken.
Het stadbestuur voorziet in de begroting een jaarlijks bedrag als tegemoetkoming in de algemene
werkingskosten van de verschillende Netwerken (onder de vorm van een overeenkomsten op naam).

D. Overgangsbepalingen
Art. 12 – Eerste installatie
Bij de eerste installatie van Forum, Stuurgroep Participatie en Netwerken zal dit gebeuren voor een periode
van 5 jaar (van 2020 tot 2024). Vanaf dan kan de vernieuwde installatie gelijklopen met de nieuwe
legislatuur.

