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Vaststellen toelagereglement burgerinitiatieven
De Gemeenteraad
1. Bevoegdheid
- Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, in het bijzonder de artikels 40, §3 en 41, 23°
2. Rechtsbronnen en adviezen
- Wet van 14 november 1983 betreffende controle op de toekenning en op de aanwending
van sommige toelagen
- Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, in het bijzonder artikel 288
3. Feiten en argumenten
De Oostkampse burgerinitiatieven zijn en blijven een belangrijke partner van de gemeente in
het opbouwen en onderhouden van het sociale weefsel. De krachtlijnen van Visie Oostkamp
2030 benadrukken dit extra via de kernbegrippen ‘verbondenheid’, ‘betrokkenheid’ en
‘toegankelijkheid’. Via het geven van een extra financiële stimulans willen we de
burgerinitiatieven dichter betrekken bij de doelstellingen die het bestuur in het meerjarenplan
2020-2025 wenst te realiseren.
Het toelagereglement wordt vastgesteld met het in overweging nemen van de financiële
toestand van de gemeente.
4. Financiële gevolgen en link naar beleidsplan
De uitgaven zijn voorzien op de budgetsleutel 649100/0900/actie 3.3.1. van de onderscheiden
beleidsvelden en actieplannen van het dienstjaar van aanrekening.
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Besluit: Unaniem
Enig art. – De Gemeenteraad stelt het toelagereglement burgerinitiatieven voor de periode 2020 -2025
als volgt vast:
Toelagereglement burgerinitiatieven
Artikel 01 – Met ingang van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2025 kan een gemeentelijke
toelage aan de burgerinitiatieven die op het Oostkampse grondgebied actief zijn worden
toegekend.
Onder burgerinitiatieven worden die initiatieven of vrijwilligersorganisaties begrepen die in
Oostkamp gevestigd zijn en die zich inzetten om de leefbaarheid en alle aspecten van het
samenleven te bevorderen, en extra focus op initiatieven gericht op het beperken van de
CO2-uitstoot, de klimaatopwarming en/of het realiseren van een meer duurzame mobiliteit. De
initiatieven kunnen zich richten op één of meerdere straten, een appartementsgebouw, een
buurt, één of meerdere wijken,…in Oostkamp.
Volgende activiteiten komen niet in aanmerking voor betoelaging via onderhavig
toelagereglement: straat – en wijkfeesten, reguliere activiteiten van bestaande verenigingen,
weerkerende activiteiten, acties met een uitgesproken religieus of politiek karakter,
commerciële acties, privé-activiteiten die niet openstaan voor alle betrokken inwoners.
Een ingediend initiatief wordt op voorstel van de administratie door het College van
Burgemeester en Schepenen, eventueel na het horen van de initiatiefnemers, al dan niet als
burgerinitiatief erkend.
Artikel 02 – Een erkend burgerinitiatief komt in aanmerking voor een maximale betoelaging van
1.500 euro op jaarbasis. De hoogte van de effectieve betoelaging wordt bepaald op basis van
de voorgelegde begroting.
Artikel 03 – Elk erkend burgerinitiatief kan maximaal drie opeenvolgende jaren op basis van dit
toelagereglement betoelaagd worden. Na een periode van drie jaar kan een burgerinitiatief
dat aan de voorwaarden voldoet om als vereniging erkend te worden via deze weg verder
betoelaagd worden. Ze kunnen ook als werkgroep in de schoot van een participatieraad of
van een van de platformen verder ondersteund worden en dit op voorwaarde dat ze voldoen
aan de voorwaarden die hier gesteld worden.
Artikel 04 – Elk erkend burgerinitiatief dient elk jaar een aanvraag voor gemeentelijke
betoelaging in. Hier worden minstens de doelstellingen, de concrete acties voor het komende
jaar en de begroting in opgenomen.
De aanvraag wordt bij voorkeur digitaal via een online beschikbaar formulier ingediend, maar
kan ook op papier worden bezorgd.
Artikel 05 – De gemeente vertrekt bij het toekennen van de toelage vanuit een
vertrouwensrelatie met de burgerinitiatieven die een engagement hebben opgenomen om
acties te ontwikkelen binnen het kader van het gekozen project.
Indien uit overleg met het burgerinitiatief blijkt dat het opgenomen engagement niet wordt
nagekomen, dan kan het College van Burgemeester en Schepenen op advies van de
administratie beslissen de toelage voor het komende jaar of jaren geheel of gedeeltelijk niet
toe te kennen.
Artikel 06 – De gemeente engageert zich ten opzichte van de burgerinitiatieven om een
coachende rol op te nemen bij de opvolging van uitgewerkte concrete acties binnen het
opgezette project.
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Gedaan in zitting als hierboven, namens de Gemeenteraad
algemeen directeur
(get.) Jan Compernol

voorzitter
(get.) Liesbeth Gellinck

Voor eensluidend uittreksel:

Jan Compernol
algemeen directeur

Jan de Keyser
burgemeester
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