Reglementering van het participatief budget voor de projectoproep
Participatieve Duurzame Wijken
Update na de vergadering van 28/02/2015

1. Algemeen kader
Het participatief budget van de Participatieve Duurzame Wijken (PDW) wil aanmoediging en steun
bieden aan de inwoners die zich in hun wijk inzetten door projecten te bedenken die de omgeving en
een duurzame ontwikkeling ten goede komen.
De projecten moeten de diversiteit van de wijk bevorderen en de ambitie hebben om ook groepen
aan te spreken die minder eenvoudig te betrekken zijn. Ze worden zodanig opgesteld dat iedereen
aan de projecten kan deelnemen, en in een bredere zin ook kan toedragen aan de dynamiek van de
wijk. De acties moeten ten slotte in de mate van het mogelijke concreet, eenvoudig te herhalen en
duurzaam zijn.

2. Een participatief budget?
Het participatief budget bestaat erin een gezamenlijke beslissing te nemen over het gebruik van de
budgetten ter beschikking van de Participatieve Duurzame Wijken (PDW) en over de manier waarop
die budgetten verdeeld worden (criteria, aantal projectaanvragen, ritme,...).

3. Werking
Het participatief budget heeft een cyclische werking. De werking wordt ieder jaar herbekeken tijdens
een vergadering waarop alle PDW samenkomen met iedereen die belangstelling heeft voor de
thematiek. De werking is opgenomen in een reglement.
De keuze van de projecten gebeurt door de Raad van de Participatieve Duurzame Wijken, op basis
van het reglement.
Het participatief budget wil zodoende ondersteuning bieden aan een participatieve en
democratische dynamiek, die ook soepel en transparant is om beter tegemoet te komen aan de
noden van de deelnemers.

4. Wie mag een of meerdere projecten indienen in het kader van
het participatief budget?
•

Het participatief budget is beschikbaar voor alle wijken die al bij de PDW-organisatie horen, ook
voor de wijken die al subsidies ontvingen - op voorwaarde van een volledige verantwoording van
die subsidies.

•

Meerdere PDW mogen gezamenlijke projecten indienen.

5. Wanneer moeten de projecten ingediend worden?
De aanvragen kunnen tweemaal per jaar ingediend worden (de data worden meegedeeld via de
website van Leefmilieu Brussel of kunnen per mail aangevraagd worden via
quartiersdurables@environnement.irisnet.be).

6. Hoeveel projecten mogen er ingediend worden?
Er is geen maximum aantal projecten. Het totaalbedrag van de subsidies dat per wijk wordt
toegekend mag echter niet hoger dan € 15 000 (incl. BTW) zijn.

7. Hoe een aanvraag voor financiering en ondersteuning voor een
of meerdere projecten indienen?
De aanvraag gebeurt via het formulier 'Stappenplan' dat op aanvraag beschikbaar is bij Leefmilieu
Brussel (quartiersdurables@environnement.irisnet.be). Dat stappenplan moet, zo mogelijk, vergezeld
zijn van volgende documenten:
- offertes van leveranciers / dienstverleners voor daaruitvolgende investeringen of diensten
(te bespreken met de coach). Algemeen gezien is het aangewezen om meerdere leveranciers
te contacteren;
- eventuele plannen en noodzakelijke toelatingen of overeenkomsten (gemeenschap,
grondeigenaar,...)
- eventuele documenten waaruit de cofinanciering door andere partners blijkt.

8. Hoe en op basis van welke criteria worden de projecten gekozen?
Het project / de projecten moeten voldoen aan vier criteria om in aanmerking te
komen voor een participatiebudget. Het voldoen aan die criteria wordt geëvalueerd
door Leefmilieu Brussel.
1. De projecten vallen binnen het perspectief van duurzame ontwikkeling van de wijken en
moeten ten goede komen aan alle bewoners. Ze moeten binnen het algemeen kader van de
projectoproep vallen (zie hierboven);
2. Het totaalbedrag van de subsidieaanvraag mag niet hoger zijn dan € 15 000 (incl. BTW) per
wijk;
3. Ieder project moet ondersteund worden door een groep waarvan minstens een
referentiepersoon en twee plaatsvervangende leden deel uitmaken;
4. Voor projecten waarbij een gebruik gemaakt wordt van een grond of dat op publiek domein
doorgaat moeten de nodige toelatingen en/of overeenkomsten (gemeenschap,
grondeigenaar,...) voorgelegd worden.

Indien mogelijk kan een participatiebudget projecten ondersteunen die een debat teweegbrengen. Indien nodig
onderzoekt de administratie van Leefmilieu Brussel en het voogdijkabinet de limieten van ondersteuning, in samenspraak
met de wijk.

Wanneer de projecten ontvankelijk zijn, zal de raad van de PDW de kwaliteit ervan
onderzoeken op basis van vier criteria:
1. Het project is toegemeten op de belangen en de middelen die werden vastgesteld tijdens de
plaatsbeschrijving van de gemeenschappelijke terreinen, op de capaciteiten van de
pilootgroep die het project zal leiden binnen het vastgelegde terrein;
2. De pilootgroep stelt een strategie voor om het project op lange termijn te laten lopen, ook
voorbij de initiële projectaanvraag;
3. Het project heeft op middellange en lange termijn een mogelijke invloed op de wijk (op
gebied van milieu of economie, op het sociaal domein, een individuele of collectieve
gedragswijziging, een verbetering van de leefomgeving, versterking van de stedelijke
dynamiek,...);
4. De middelen die aangevraagd worden voor de verwezenlijking van het project (budget en
knowhow) zijn pertinent met het oog op de verhoopte resultaten.

9. De Raad van de Participatieve Duurzame Wijken
De Raad van de PDW onderzoekt de dossiers die in het kader van het participatief budget worden
ingediend. Hij komt tweemaal per jaar samen, op initiatief van Leefmilieu Brussel.

Samenstelling
•
•
•
•

een vertegenwoordiger van de administratie van Leefmilieu Brussel
een vertegenwoordiger van het kabinet van de voogdijminister
een vertegenwoordiger van het begeleidingsteam
vertegenwoordigers van de PDW, op voorwaarde dat zij geen subsidieaanvraag hebben
ingediend. Minstens 50% van de vertegenwoordigde personen in de raad met een minimum
van vijf wijken.

Beslissingen
Beslissingen worden bij consensus genomen, of door een stemming indien er geen consensus wordt
bereikt. Na iedere Raad wordt een verslag opgesteld en opgestuurd naar de leden en naar de
indieners van een project.

10. Vergadering van de Participatieve Duurzame Wijken
De vergadering is toegankelijk voor alle PDW maar ook voor iedereen die belangstelling heeft in de
beweging Participatieve Duurzame Wijken (bewoners, partners, gemeenschappen,...). Ze gaat
eenmaal per jaar door en heeft als doel de selectiecriteria en de werking van het participatief budget
te onderzoeken en te definiëren.

11. Uitvoering van het project / de projecten
Eenmaal het project goedgekeurd wordt, verbindt de pilootgroep zich ertoe om:

