VILLE DE BRUXELLES

STAD BRUSSEL

Organisation
Relations
Relations publiques

Organisatie
Relaties
Public Relations

Ref. Farde e-Vergaderingen : 2334693

Nr DO : 74
Ontwerp-Besluit - Raad van 16/03/2020
Onderwerp : Wijkraad Mutsaard - Neder-over-Heembeek - Benoeming van de leden van de Wijkraad.
De Gemeenteraad,
Gelet op artikel 120 bis van de nieuwe gemeentewet, dat bepaalt dat de Gemeenteraad adviesraden kan oprichten die raad kunnen
geven over één of meer specifieke vragen;
Gezien het feit dat de Gemeenteraad op haar vergadering van 21 oktober 2019 het Participatiehandvest van de stad Brussel heeft
aangenomen;
Gezien het besluit van het College op haar vergadering van 21 november 2019 om geleidelijk aan in acht wijken, Wijkraden op te
richten waarbij in 2020 een eerste Wijkraad ter proef zal worden opgericht;
Gezien het besluit van het College op haar vergadering van 21 november 2019 om de algemene organisatie van de Wijkraden goed te
keuren;
Gezien het besluit van de Gemeenteraad van 2 december 2019 om de statuten voor de oprichting van de Wijkraden goed te keuren;
Gelet op de aangepaste verordeningen aangaande de Wijkraden die door het College op zijn vergadering van 20 februari 2020
werden bekrachtigd;
Gelet op de aangepaste statuten van de Wijkraden die de Gemeenteraad op haar vergadering van maandag 2 maart 2020 heeft
aangenomen;
Rekening houdend met het feit dat, om over te gaan tot de benoeming van de vertegenwoordigende inwoners, de dienst Demografie
op 24 januari 2020, overeenkomstig de praktische en wettelijke bepalingen voorzien in de bovenvermelde verordeningen van de
arrondissementsraden, een lijst van 2.000 inwoners van Mutsaard - Neder-over-Heembeek werd opgesteld via een loting met de hulp
van I-City. Deze lijst waarin de pariteit tussen mannen en vrouwen werd gerespecteerd, met de naam, voornaam, het volledige adres,
het geslacht en het taalregime van de aldus geselecteerde burgers werd overhandigd;
Gezien het feit dat er een gepersonaliseerde brief werd verstuurd naar de 2000 inwoners die door middel van deze loting werden
geselecteerd om hun wens om zich kandidaat te stellen voor deze eerste Wijkraad kenbaar te maken. In deze brief werd ook uitgelegd
dat er een tweede loting zou plaatsvinden onder de kandidaten op basis van sociaal-demografische gegevens die op hun aanvraag
werd ingevuld. Er wordt onderlijnt dat het de wens van de Stad deze selectie door middel van loting uit te voeren, om een zo goed
mogelijke statistische vertegenwoordiging van de wijk weer te geven;
Het gaat om zes sociaal-demografische criteria in volgorde van belangrijkheid : 1. geografische ligging in NOH of de Mutsaard 2.
leeftijdsgroep 3. opleidingsniveau 4. beroep 5. taal en 6. geslacht;
Gezien het feit dat van de 2.000 personen die werden uitgenodigd om zich kandidaat te stellen, er op 19 februari 86 aanvragen waren
ontvangen;
Gezien het feit dat van deze 86 registraties er 80 geldig waren, aangezien er 3 registraties waren door personen die niet door loting
onder de 2.000 burgers werden getrokken, men telde ook 2 dubbele registraties en 1 registratie werd gedaan door een persoon die te
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laat was ingeschreven;
Aangezien de verdeling van de kandidaten op basis van hun persoonlijke gegevens (zie bijlage het grafische verslag van deze
verdeling) een duidelijk gebrek aan mannelijke kandidaten in de leeftijdsgroep "17-24 jaar" met een lager diploma dan universiteit of
gelijkgesteld hoger onderwijs liet zien en om de diversiteit van de bevolking in de wijk zo goed mogelijk weer te geven, werd er op
zaterdag 22 februari rechtstreeks op straat werd gerekruteerd via straatonderzoekers om de steekproef van de kandidaten te verfijnen;
Aangezien de op 22 februari 2020 georganiseerde aanwerving het mogelijk maakte om 4 kandidaten aan de lijst van kandidaten toe
te voegen die overeenstemmen met het ontbrekende profiel;
Gezien het feit dat er op dinsdag 25 februari 2020 een loting werd uitgevoerd door middel van een algoritme dat door de
onderneming “Sortition Foundation” werd voorgesteld en die optreedt als onderaannemer van “Invention Group” en die is aangesteld
in het kader van contract CDA/010549/BIL (zie bijgevoegd het verslag van de resultaten van deze loting, evenals de correlatie die
wordt gezocht tussen de statistische gegevens en het aantal zetels op te nemen in de Wijkraad);
Gezien er op 25 februari 2020, 11 kandidaten door het lot werden uitgekozen;
De volgende 11 burger-kandidaten werden telefonisch gecontacteerd en bevestigden hun interesse om deel te nemen aan de
gemeenteraad:
1.
Dhr. Van Hautegem Jean Pierre;
2.
Mevr. Castelao Perez Carina;
3.
Mevr. Youssef Dorcy;
4.
Mevr. Stas Magali;
5.
Mevr. Houy Vathrumnea;
6.
Dhr. Allers Pieter;
7.
Mevr. Ceulemans Brigitte;
8.
Mevr. Misson Laure;
9.
Mevr. Mula Kakiba Ernestine;
10. Dhr. Cinar Ismail;
11.
Dhr. Hadit Mustapha.
Overwegende dat in de Wijkraad ook 6 leden uit de associatieve, economische, culturele en sportwereld moet tellen, die door het
college zijn aangewezen met de aandacht voor een maximale diversiteit op basis van de volgende criteria: sociale objectieven, de
reikwijdte van de acties in de wijk, het geviseerde publiek;
Gezien dat op vrijdag 7 februari 2020, 128 verenigingen werden uitgenodigd om zich in te schrijven;
Gezien dat er tot op 24 februari 2020, 15 aanvragen werden ontvangen;
Aangezien de analyse bij de selectie van de kandidaten die een vereniging vertegenwoordigen, gericht is op een zo breed mogelijke
plaatselijke representativiteit en de wil heeft om de associatieve, culturele, linguïstische en sociale diversiteit van de betrokken wijk
te weerspiegelen;
Op basis van deze analyse werden op 28 februari 2020 6 kandidaat-verenigingen geselecteerd, waarvan de volgende een precieze lijst
is:
1.
Sauvegarde du Val des Liserons, gelegen aan de Haagwindenlaan 37/5, 1020 Brussel,
2.
VZW ferme " Nos pilifs ", gelegen aan de Trassersweg 347, 1120 Brussel,
3.
La Promenade Verte de N-O-Heembeek // De Groene Wandeling van N-O-Heembeek, gelegen aan Trassersweg 347, 1120
Brussel
4.
Heemschool, gelegen in de Beizegemstraat 133, 1120 Brussel,
5.
AMO van NOH, gelegen in de Heembeekstraat 240/242, 1020 Brussel,
6.
Comité de quartier Versailles, gelegen in de Laskouterstraat 7, 1120 Brussel.
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen,
BESLUIT:
Artikel 1: De volgende 11 burger-kandidaten worden benoemd tot lid van de Wijkraad "Mutsaard - Neder-over-Heembeek" (zie de
lijst met contactgegevens van de kandidaten in de bijlage bij het besluit):
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Dhr. Van Hautegem Jean Pierre;
Mevr. Castelao Perez Carina;
Mevr. Youssef Dorcy;
Mevr. Stas Magali;
Mevr. Houy Vathrumnea;
Dhr. Allers Pieter;
Mevr. Ceulemans Brigitte;
Mevr. Misson Laure;
Mevr. Mula Kakiba Ernestine;
Dhr. Cinar Ismail;
Dhr. Hadit Mustapha.

Artikel 2: Na analyse van deze aanvragen worden de volgende 6 verenigingen benoemd tot lid van de Wijkraad "Mutsaard - Nederover-Heembeek":
1.
Sauvegarde du Val des Liserons, gelegen aan de Haagwindenlaan 37/5, 1020 Brussel,
2.
VZW ferme " Nos pilifs ", gelegen aan de Trassersweg 347, 1120 Brussel,
3.
La Promenade Verte de N-O-Heembeek // De Groene Wandeling van N-O-Heembeek, gelegen aan Trassersweg 347, 1120
Brussel
4.
Heemschool, gelegen in de Beizegemstraat 133, 1120 Brussel,
5.
AMO van NOH, gelegen in de Heembeekstraat 240/242, 1020 Brussel,
6.
Comité de quartier Versailles, gelegen in de Laskouterstraat 7, 1120 Brussel.

Bijlagen :
Grafische analyse van de ledenloting aan de hand van statistische gegevens en aanvragen - NL (Raadpleegbaar op het Secretariaat
Verband tussen statistische gegevens en zetels - NL (Raadpleegbaar op het Secretariaat van de Vergaderingen)
Grafische statistische analyse van de applicaties (Raadpleegbaar op het Secretariaat van de Vergaderingen)
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