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Artikel 40 van het decreet lokaal bestuur
Besluit van de gemeenteraad tot goedkeuring van het MJP 2020 – 2025

Verwijzingsdocumenten



Meerjarenplan 2020-2025 zoals goedgekeurd door de gemeenteraad d.d. 9 januari
2020

Feiten, context en
argumentatie



In het meerjarenplan 2020-2025 werd burgerparticipatie opgenomen als één van de
prioritaire beleidsdoelstellingen. De nodige budgetten hiervoor werden opgenomen.
We willen de Gistelnaar actief betrekken bij de beleidsbeslissingen en de uitvoering
ervan.
We willen de mogelijkheid bieden om via wijkraden in Gistel, Moere, Snaaskerke en
Zevekote de burgerparticipatie te verhogen en te streven naar meer zelfbeheer.
We stellen een percentage van het meerjarenbudget 2020-2025 ter beschikking aan
de wijkraad die fungeert als burgerbudget.
Met deze subsidiëring wil de stad Gistel de werking van deze erkende wijkraden
ondersteunen en een laagdrempelige vorm van inspraak en sociaal engagement in de
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Besluit

wijken blijvend aanmoedigen.
Het gemeentelijk reglement op de wijkraden wordt voorgelegd aan de gemeenteraad.

Artikel 1. Doel.
De wijkraad heeft tot doel het zelfbeheer van de burger en de samenwerking tussen de
burger en het stadsbestuur te stimuleren. De wijkraad fungeert ook als adviesorgaan
voor het bestuur.
Om deze doelstelling te bereiken, zal de wijkraad op vraag van het stadsbestuur of op
eigen initiatief adviezen kunnen uitbrengen.
Het stadsbestuur van Gistel kan, binnen de perken van de kredieten die daarvoor
opgenomen zijn in het meerjarenplan, wijkraden op het grondgebied subsidiëren onder
de navolgende voorwaarden.
Artikel 2. Definities.
Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder:
Territoriale afbakening
Het geheel van straten op het grondgebied van de stad Gistel waarbinnen een erkende
wijkraad kan werken.
Erkende wijkraad
Een raad samengesteld uit inwoners met woonplaats binnen een territoriale afbakening
die erkend is door het college van burgemeester en schepenen. Binnen een territoriale
afbakening kan maximum één wijkraad erkend worden.
Leeftijdscategorieën
Leeftijdscategorie 1. Gistelnaars tussen 16 en 30 jaar.
Leeftijdscategorie 2. Gistelnaars tussen 31 en 60 jaar.
Leeftijdscategorie 3. Gistelnaars ouder dan 60 jaar.

Artikel 3. Aantal wijkraden.
Er kunnen vijf wijkraden opgericht en erkend worden.
Voor elke wijk kan maximum één wijkraad opgericht worden.
Er zijn vijf wijken die territoriaal afgebakend worden als volgt:
- Gistel Centrum: 6.482 inw.

- Gistel Oost: 2.310 inw.
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- Snaaskerke: 1.497 inw.

- Moere: 1.214 inw.

- Zevekote: 657 inw.

Artikel 4. Oprichting en erkenning
Het stadsbestuur roept burgers op om zich kandidaat te stellen voor het lidmaatschap
van hun wijkraad via de gemeentelijke, externe communicatiekanalen.
De wijkraden worden opgericht en erkend bij besluit van het college van burgemeester
en schepenen na het ontvangen van de kandidaturen. Elke burger die zich kandidaat
heeft gesteld kan deel uitmaken van de wijkraad mits voldaan is aan de voorwaarden
zoals vastgesteld in artikel 5.
Wanneer er zich meer dan 15 burgers kandidaat hebben gesteld legt het college van
burgemeester en schepenen de samenstelling van de wijkraad vast op basis van de
volgende criteria:
 Elke leeftijdscategorie is in de wijkraad vertegenwoordigd.
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Binnen elke leeftijdscategorie worden de leden aangeduid via loting

Artikel 5. Samenstelling.
Een wijkraad bestaat uit minimum 3 en maximum 15 leden.
De wijkraad verkiest onder zijn leden een voorzitter.
De wijkraad wordt administratief ondersteund door een medewerker van het
stadsbestuur. Deze medewerker fungeert als secretaris, maar is geen lid van de wijkraad
en heeft geen stemrecht.
Een lid van een wijkraad voldoet aan de volgende voorwaarden:
 Heeft zijn/haar woonplaats binnen de territoriale afbakening van de wijk
 Is minstens 16 jaar
 zetelt niet als mandataris in de gemeenteraad en het BCSD
Minstens de helft van de leden van een wijkraad maakt geen deel uit van een
gemeentelijke adviesraad.
Artikel 6. Huishoudelijk reglement.
Elke wijkraad bepaalt autonoom of een huishoudelijk reglement voor de wijkraad wordt
opgemaakt. Elke wijkraad kan hierbij ondersteund worden door een gemeentelijke
medewerker.
Artikel 7. Werking van de wijkraad
Artikel 7.1. Frequentie.
Elke wijkraad bepaalt autonoom het aantal vergaderingen op jaarbasis met een
maximum van 4 vergaderingen per jaar.
Artikel 7.2. Agenda.
De agenda wordt vastgesteld door de voorzitter van de wijkraad. Ook het stadsbestuur
heeft de mogelijkheid om agendapunten in te dienen bij de voorzitter.
Minimum 10 dagen vóór de vergadering wordt de agenda digitaal verstuurd aan de leden
van de gemeentelijke wijkraad
De agenda van de wijkraad wordt door de aangestelde, gemeentelijke medewerker
gepost op het buurtplatform Hoplr.
Artikel 7.3. Vergaderingen.
Indien de wijkraden hierom verzoeken stelt het gemeentebestuur hen voor de
vergaderingen van de wijkraad een geschikt gemeentelijk lokaal gratis ter beschikking.
Een wijkraad kan geldig vergaderen op voorwaarde dat minimum de helft van de leden
aanwezig is. De aangestelde, gemeentelijke medewerker wordt niet meegerekend.
De voorzitter leidt de vergadering van de wijkraad.
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Artikel 7.4. Verslag.
De secretaris stelt het verslag op van de vergadering. Hiervoor wordt gebruik gemaakt
van het sjabloon dat ter beschikking gesteld wordt door het stadsbestuur.
Het verslag wordt, na goedkeuring van de voorzitter, bezorgd aan:
 alle leden van de gemeentelijke wijkraad
 de wijkbewoners via het buurtplatform Hoplr
 het college van burgemeester en schepenen
Artikel 8. Wisselwerking met het stadsbestuur
Het stadsbestuur neemt informatie over de werking van de gemeentelijke wijkraden op
via de verschillende, gemeentelijke communicatiekanalen.
Elk verslag van een gemeentelijke wijkraad wordt behandeld door het college van
burgemeester en schepenen binnen de vier weken.
Het college van burgemeester en schepenen bespreekt alle adviezen van de
gemeentelijke wijkraden tenzij deze adviezen betrekking hebben op niet-gemeentelijke
bevoegdheden.
Na bespreking zal het college van burgemeester en schepenen de wijkraad op digitale
wijze een gemotiveerd antwoord bezorgen.
Elke wijkraadvoorzitter wordt door de burgemeester minstens een keer per jaar
uitgenodigd om verslag uit te brengen over de werking van de wijkraad en om in dialoog
te gaan met het stadsbestuur.
Artikel 9. Wijkraadsubsidie
De gemeentelijke wijkraden kunnen beschikken over een meerjarenbudget (2020 – 2025)
na het indienen van projectsubsidieaanvragen.
Een subsidieaanvraag wordt opgenomen in het verslag van de gemeentelijke wijkraad
waarbij een concreet projectvoorstel wordt omschreven met bijhorende prijsraming.
Het college van burgemeester en schepenen kan een subsidie enkel toekennen voor:
 projecten in functie van het algemeen belang
 projecten op het grondgebied Gistel
 publiek en gratis toegankelijke evenementen of initiatieven
Het college van burgemeester en schepenen kan geen subsidie toekennen aan:
 commerciële activiteiten
 activiteiten met een uitgesproken religieus, filosofisch of politiek karakter
 projectaanvragen die onder het toepassingsgebied van een ander, gemeentelijk
subsidiereglement vallen
 projecten waarvoor al een specifiek budget is opgenomen in het MJP 2020 – 2025
van de gemeente en het OCMW
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Het college van burgemeester en schepenen neemt een gemotiveerd besluit voor de
toekenning of de weigering van een door een wijkraad ingediende
projectsubsidieaanvraag.
Artikel 10. Controle en sancties.
Het college van burgemeester en schepenen kan een onderzoek instellen op de
besteding van een toegekende projectsubsidie.
Artikel 11
Het college van burgemeester en schepenen wordt de bevoegdheid verleend om een
standpunt in te nemen over interpretatievraagstukken m.b.t. de toepassing van het
reglement waarover onduidelijkheid bestaat.
Artikel 12
De financiële aspecten van dit besluit worden als volgt vastgelegd:
UITGAVEN
Omschrijving

Bedrag (incl.
btw)

AR/BI/Actie
Beschikbaar krediet

Ondersteuning wijkraden

€ 350

6130000/011000/WIJKRADEN

Burgerbudget

€ 25.000

6491000/011000/BURGERBUDGET/

Artikel 13
Onderhavig reglement treedt in werking op 1 oktober 2020.
Artikel 14
Dit besluit wordt bekendgemaakt aan de bevolking en de toezichthoudende overheid
volgens artikel 285 § 1, artikel 286 § 1, artikel 287 en artikel 330 van het decreet lokaal
bestuur.
Artikel 15
Afschrift uit dit besluit wordt bezorgd aan:
interne diensten
 FIN: 1
 STAF: 1
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namens de gemeenteraad
de algemeen directeur
Joost Mangeleer

de voorzitter gemeenteraad
Wim Gevaert

voor eensluidend afschrift
de algemeen directeur

de burgemeester

Joost Mangeleer

Gauthier Defreyne

(delegatie ondertekeningsbevoegdheid
bij besluit voorzitter gemeenteraad
d.d. 15 februari 2019)
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