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Goedkeuring gemeentelijk participatiereglement

Samenstelling:
Aanwezig:
de heer Danny Deneuker, voorzitter; de heer Eric Awouters, burgemeester; de heer Ludo Dedrij,
raadslid; de heer Rudi Deroulou, raadslid; de heer Jo Feytons, schepen; mevrouw Lotje Ory, raadslid;
de heer Jeroen Bellings, schepen; mevrouw Veronique Smets, raadslid; mevrouw Loes Ory, raadslid;
mevrouw Marilou Vanmuysen, raadslid; de heer Jo Dardenne, schepen; de heer Wim Lambrechts,
raadslid; de heer Kim Mommen, raadslid; mevrouw Marie-Berte Leunen, raadslid; de heer Frank
Toppets, raadslid; mevrouw Shana Schoubben, schepen; mevrouw Greet Baldewijns, raadslid;
mevrouw Annelies Feytons, raadslid; de heer Jos Claes, raadslid; mevrouw Joke Feytons, raadslid;
mevrouw Annemie Pallen, algemeen directeur dd.

Verontschuldigd:
mevrouw Inge Robeyns, raadslid

Beschrijving
Argumentatie
Burgerparticipatie is een onmisbaar onderdeel van een democratisch lokaal beleid. door participatie
komen informele kennis, behoeften en expertise tot uiting en kan er samen gewerkt worden aan een
breed draagvlak.
Participatie moet dan ook meer behelzen dan het louter communiceren van beleidsbeslissingen naar
de adviesraden. Participatie betekent ook het raadplegen van inwoners bij het nemen of overwegen
van een beleidsbeslissing; inwoners uitnodigen om mee te praten en mee te discussiëren over
beleidsonderwerpen; inwoners van bij het begin van een beleidscyclus actief betrekken en hen de
mogelijkheid geven om samen met het lokaal bestuur het beleid vorm te geven.
De verschillende maatschappelijke sectoren staan niet los van elkaar maar hebben daarentegen vaak
een grote invloed op elkaar. Met het oog op het bevorderen van een thema- of sectordoorkruisende
aanpak en het vermijden van overlappende adviesraden wordt er in dit participatiereglement een
geïntegreerde benadering naar voor geschoven. Er wordt hierbij uitgegaan van 3 overkoepelende
geïntegreerde raden die elk ondersteund worden door een aantal sectorale werkgroepen.
Het betreft volgende raden:
- Vrijetijdsraad: deze raad fungeert als adviesorgaan voor jeugd, sport, cultuur, erfgoed, bibliotheek.
Deze raad is tevens bevoegd voor het beheer van respectievelijk de bibliotheek en het
gemeenschapscentrum (beheersorgaan);
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- Welzijnsraad: deze raad fungeert als adviesraad voor senioren, mensen met een beperking, lokaal
overleg kinderopvang;
- Ondernemingsraad: deze raad fungeert als adviesraad voor lokale economie, toerisme, landbouw en
fruitteelt.
Er wordt een open oproep georganiseerd om geïnteresseerden voor deze raden en/of werkgroepen te
vinden.
Juridische grond
Artikel 304 van het decreet lokaal bestuur
Regelgeving: bevoegdheid
Artikel 40 §3 van het decreet lokaal bestuur: De gemeenteraad stelt de gemeentelijke reglementen
vast. Met behoud van de toepassing van de federale wetgeving in verband met de bevoegdheid van
de gemeenteraad om politieverordeningen vast te stellen, kunnen de reglementen onder meer
betrekking hebben op het gemeentelijk beleid, de gemeentelijke belastingen en retributies, en op het
inwendige bestuur van de gemeente.

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
nvt

Stemming op het agendapunt
De gemeenteraad keurt eenparig het besluit goed.

Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad keurt het gemeentelijke participatiereglement goed.
Dit treedt in werking vanaf 1 maart 2020 waardoor de bestaande raden ophouden te bestaan.
Artikel 2
Conform artikel 285 §1 wordt deze beslissing bekend gemaakt via de webtoepassing.
Volgens artikel 330 van het Decreet Lokaal Bestuur brengt de stad Borgloon de toezichthoudende
overheid op de hoogte van de bekendmaking van dit besluit.
Namens De Gemeenteraad

Algemeen directeur dd.

Voorzitter

Annemie Pallen
Danny Deneuker
Algemeen directeur dd.

Voor eensluidend afschrift,

Burgemeester
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Annemie Pallen
Eric Awouters

Bijlagen
1. Participatiereglement stad Borgloon - ontwerp.docx
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‘Gemeentelijk participatiereglement’
In dit reglement wordt vastgelegd hoe de participatie betreffende het gemeentelijk beleid geregeld
wordt.
1. Definities.
2. Adviesraad: een organisatie die instaat voor het adviseren van de bevoegde
bestuursorganen van de stad Borgloon en dit zowel voor beleidsvoorbereiding, uitvoering als
evaluatie
3. Werkgroep: een organisatie die kan instaan of voor het adviseren aan de adviesraad met de
focus op hun specifieke materie of voor de organisatie of ondersteuning van evenementen
ism stad/OCMW/AGB.
2. Toepassingsgebied:
Dit reglement geeft, in toepassing van artikel 304 van het Decreet Lokaal Bestuur, invulling aan
participatie van inwoners en doelgroepen ten aanzien van het gemeentelijk beleid in Borgloon.
Burgerparticipatie is een onmisbaar onderdeel van een democratisch lokaal beleid. Door participatie
komen informele kennis, behoeften en expertise van voor- en tegenstanders van in het begin tot
uiting en kan er samen gewerkt worden aan een breed draagvlak.
De stad Borgloon is er dan ook van overtuigd dat participatie meer moet behelzen dan het louter
communiceren van beleidsbeslissingen naar de adviesraden. Participatie betekent ook het
raadplegen van inwoners bij het nemen of overwegen van een beleidsbeslissing, inwoners uitnodigen
om mee te praten en mee te discussiëren over beleidsonderwerpen, inwoners van bij het begin van
een beleidscyclus actief betrekken en hen de mogelijkheid geven om samen met het lokaal bestuur
het beleid vorm te geven. Vanuit die optiek werd het voorliggend participatiereglement opgesteld.
De verschillende maatschappelijke sectoren staan niet los van elkaar maar hebben daarentegen vaak
een grote invloed op elkaar. Met het oog op het bevorderen van een thema- of sectordoorkruisende
aanpak en het vermijden van overlappende adviesraden wordt er in het voorliggende
participatiereglement een geïntegreerde benadering naar voor geschoven. Er wordt hierbij uitgegaan
van 3 overkoepelende geïntegreerde raden die elk ondersteund worden door een aantal sectorale
werkgroepen
Het gemeentebestuur richt volgende adviesraden op:
Vrijetijdsraad
De Vrijetijdsraad heeft als specifieke opdracht het geven van advies over alle aangelegenheden die
vallen onder het vrijetijdsbeleid van de stad Borgloon.
De vrijetijdsraad fungeert als adviesorgaan voor :
 Jeugd
 Sport
 Cultuur
 Erfgoed
 Bibliotheek
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De vrijetijdsraad is tevens bevoegd voor het beheer van respectievelijk de bibliotheek en het
Gemeenschapscentrum (beheersorgaan).

Welzijnsraad
De welzijnsraad adviseert het lokaal bestuur betreffende welzijnsbeleid en behandelt thema’s die
verband houden met het welzijn van de bevolking in het algemeen. De welzijnsraad neemt enerzijds
het initiatief om deze welzijnsthema’s te detecteren, te bespreken en aan te brengen bij het lokaal
bestuur en anderzijds probeert de welzijnsraad de samenwerking te stimuleren tussen de
werkgroepen die actief zijn rond dit werkdomein.
De welzijnsraad fungeert als adviesorgaan voor:
• Senioren
• Mensen met een beperking
• Lokaal Overleg Kinderopvang
Ondernemingsraad
De ondernemingsraad adviseert het bestuur inzake aangelegenheden rond lokale economie,
landbouw en toerisme. De ondernemingsraad stimuleert de samenwerking tussen de werkgroepen
die actief zijn binnen dit werkdomein en tracht een overlegplatform te creëren tussen het
ondernemingsleven, de landbouw- en fruitteeltsector, het toerisme en het lokaal bestuur.
De ondernemingsraad fungeert als adviesorgaan voor:
 Lokale economie
 Toerisme
 Landbouw- en fruitteelt
3. Zetel
De zetel van deze adviesraden is gevestigd te Borgloon, Speelhof 10
4. Doelstellingen
De raden hebben als doel het lokaal bestuur Borgloon te adviseren betreffende hun werkgebied. Dit
kan op vraag van het bestuur of op eigen initiatief.
De raden stimuleren de samenwerking tussen de werkgroepen die binnen hun adviesraad vallen.
5. Samenstelling
Bij de start van elke nieuwe legislatuur wordt er een open oproep georganiseerd, waarbij
geïnteresseerden binnen een afgebakende periode de mogelijkheid krijgen om hun gemotiveerde
kandidatuur in te dienen bij de infodienst om te zetelen in één van de adviesraden. Deze open
oproep wordt bekendgemaakt via alle gemeentelijke communicatiekanalen. Bij de samenstelling van
de raden wordt gestreefd naar pluralisme, representativiteit en diversiteit. Kandidaten moeten hun
binding met Borgloon kunnen aantonen. Ten hoogste twee derde van de leden is van hetzelfde
geslacht. Kandidaten mogen geen politiek mandaat bekleden in de gemeente. Kandidaten die aan
deze voorwaarden voldoen kunnen te allen tijde vragen om lid te worden van de adviesraad, ook na
de open oproep.
De bevoegde ambtena(a)r(en) en de bevoegde schepen(en) maken deel uit van de raad zonder
stemrecht.
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Gemeenteraadsleden kunnen de vergaderingen bijwonen na aanmelding, eveneens zonder
stemrecht.
De raad kan op de vergaderingen niet-stemgerechtigde experts uitnodigen.

6 Voorzitter
Uit de stemgerechtigde leden wordt een voorzitter en een ondervoorzitter gekozen. Kandidaturen
voor deze functie kunnen op dezelfde wijze worden ingediend als onder 5. De voorzitter en de
ondervoorzitter worden verkozen bij geheime stemming en bij gewone meerderheid op de eerste
vergadering na de oprichting.
De voorzitter zit de vergaderingen voor en bij diens afwezigheid de ondervoorzitter.
7. Secretaris
De bevoegde ambtena(a)r(en) zullen de functie van secretaris van de raad vervullen, afhankelijk van
de agenda van de raad.
8. Ontslag
Elk lid kan te allen tijde uit de adviesraad treden. Het ontslag dient schriftelijk aan de voorzitter te
worden meegedeeld.
Tot uitsluiting van een lid kan alleen worden besloten bij 2/3 meerderheid van de aanwezige
stemmen en mits grondige motivering. Het lid of zijn afgevaardigde wordt vooraf geroepen om
gehoord te worden.
Bij ontslag van één of meerdere leden kan een bijkomende oproep gebeuren naar geïnteresseerde
leden.
9. Stemmen
Elk stemgerechtigd lid beschikt over één stem.
Alle beslissingen worden met een gewone meerderheid van de aanwezige stemgerechtigde leden
genomen.
Indien door de raad over bepaalde aangelegenheden moet worden gestemd, is bij staking van
stemmen de stem van de voorzitter doorslaggevend.
De adviesraad kan geldig vergaderen en stemmen ongeacht hoeveel leden aanwezig zijn.
10. Werking
De bevoegde ambtenaar zal de raad binnen een redelijke termijn samenroepen op initiatief van:
- de voorzitter
- als tenminste 1/3 van de stemgerechtigde leden daarom verzoekt
- op vraag van het lokaal bestuur
De raden nemen akte van de adviezen uitgebracht door de werkgroepen en deze adviezen zullen
integraal in hun advies worden overgenomen. De raden kunnen evenwel deze adviezen met de
nodige argumenten versterken of nuanceren. De raden kunnen nooit het advies van een werkgroep
vernietigen of blokkeren.
De adviesraden vergaderen min. 1x/jaar. Indien gewenst kan de adviesraad vaker vergaderen.
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De vergaderingen zullen doorgaan in het stadhuis, Markt z/n, tenzij het noodzakelijk is om op een
andere locatie te vergaderen.
Bij een concrete duidelijke afgelijnde vraag bestaat de mogelijkheid om digitaal advies in te winnen
bij de leden van de adviesraad.
Het is ook mogelijk om een open raad te organiseren indien hiertoe de noodzaak zou bestaan.
11. Verslaggeving
Van elke vergadering wordt door de secretaris een verslag opgemaakt. Dit verslag wordt binnen de
14 dagen digitaal overgemaakt aan de aanwezige leden. Opmerkingen op dit verslag kunnen binnen
de 14 dagen bij de secretaris gemeld worden. De voorzitter zal beslissen of met de opmerkingen
rekening wordt gehouden.
Eén maand na de vergadering wordt het verslag geacht te zijn goedgekeurd en wordt dit ter
kennisgeving overgemaakt aan het bestuur en aan alle leden van de adviesraad. Het verslag zal
eveneens gepubliceerd worden op de website.

12. Werkgroepen
De werkgroepen worden vrij samengesteld. Indien mogelijk en/of wenselijk zal er voor iedere
vergadering van een werkgroep een open oproep gebeuren naar bijkomende geïnteresseerden. Bij
de open oproep naar kandidaten voor de adviesraad, wordt tevens gepeild naar de interesse om deel
te nemen aan een werkgroep.
De werkgroepen worden samengeroepen door de bevoegde ambtenaar naargelang de noodzaak zich
voordoet.
Een advies kan eveneens digitaal opgevraagd worden.
Het is wenselijk dat tenminste 1 lid van een werkgroep vertegenwoordigd is in de overkoepelende
adviesraad.
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