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Oprichting van de Wijkraden in de Stad Brussel.- Nieuwe versie van het reglement.

De Gemeenteraad,

Overwegende dat het College zich in het meerderheidsakkoord bereid heeft verklaard meer ruimte te bieden aan burgerparticipatie,
om de Stad op een duurzame manier verder te bouwen. Met name door het creëren van structurele participatieve mechanismen, zoals
Wijkraden of het recht van burgerinitiatief;

Gelet op het artikel 120bis van de nieuwe gemeentewet, dat bepaalt dat de Gemeenteraad adviesraden kan instellen die advies kunnen
uitbrengen over één of meer specifieke vragen;

Overwegende dat de Gemeenteraad in haar zitting van 21 oktober 2019 het Participatiehandvest van de Stad Brussel heeft
aangenomen;

Gezien het besluit van het College genomen in zitting van 21 november 2019, om geleidelijk in acht buurten Wijkraden op te richten,
waarbij een eerste proefproject in 2020 van start gaat;

Gelet het besluit van het College genomen in zitting van 21 november 2019 om de algemene organisatie van de Wijkraden goed te
keuren;

Overwegende dat deze politieke verbintenis beantwoordt aan de vraag van de burgers om beter geïnformeerd en betrokken te worden
bij de projecten van de Stad die hun wijk betreft, die met name tot uiting kwam tijdens de negen "Wijkontmoetingen" die in de eerste
helft van 2019 werden georganiseerd en de "Ontmoeting van de Brusseleirs" in de Beurs van 15 juni 2019;

Overwegende dat de oprichting van Wijkraden deel uitmaakt van een geheel van instrumenten die het luisteren, de uitwisseling en de
transparantie bevorderen om zo informatie, betrokkenheid en innovatie bij de bewoners te stimuleren evenals de interne
participatiecultuur binnen de Stad;

Overwegende dat de aan de Wijkraden toegewezen opdrachten tot doel hebben de gezamenlijke opbouw van de Stad aan te
wakkeren, de betrokkenheid van de burgers te versterken en innovatie te bevorderen;

Overwegende dat deze Wijkraden zullen bestaan uit burgers en vertegenwoordigers van verenigingen of buurtcomités;

Overwegende dat de werkwijze van loting kan worden uitgevoerd op basis van omzendbrief BB 2011/2 betreffende de draagwijdte
van het interne beheer en aanbeveling 06/2012 van 2 mei 2012 van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke
levenssfeer, waarin zij van oordeel is dat de doelstellingen die onder de bevoegdheden vallen die de wet aan de gemeenten toekent,
als "intern" kunnen worden omschreven;

Overwegende dat blijkt dat de oprichting van Wijkraden niet voortvloeit uit een opdracht die aan de gemeenten wordt opgelegd of
reeds gereglementeerd is, maar zich op het niveau van de gemeentelijke autonomie afspeelt (het 07/02/2022 13:15 -1- ontwikkelen
van burgerparticipatie);

Overwegende dat de wijze van aanduiding door loting van burgers erop gericht is een zo groot mogelijke diversiteit binnen de
Wijkraad te verzekeren;
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Overwegende dat is aangetoond dat een loting uit het bevolkingsregister de methode is die de beste garanties biedt voor het bereiken
van diversiteit en inclusie;

Gezien de wens van de Stad om een stem te geven aan bewoners die niet beschikken over andere plaatsen of andere politieke
hefbomen om zich uit te drukken, dit in tegenstelling tot burgers die een mandaat uitoefenen als gemeenteraadslid, raadslid van de
OCMW's of parlementariërs;

Overwegende dat Brussel Participatie de administratieve, logistieke en communicatieve ondersteuning zal verlenen die nodig is voor
de werking van de Wijkraden;

Overwegende dat de Wijkraden als belangrijke rol zullen hebben het aanbregen van een omkadering en impulsen voor toekomstige
participatieve begrotingen;

Overwegende dat de zeven Wijkraden de volgende zeven zones bestrijken, rekening houdend met het feit dat, afhankelijk van de
vestigingsmogelijkheden, sommige gebieden tot één gebied zouden kunnen worden samengevoegd:
- Wijkraad Haren,
- Wijkraad Mutsaard / Neder-over-Heembeek,
- Wijkraad Laken Noord,
- Wijkraad Laken Zuid,
- Wijkraad Noordwijk,
- Wijkraad Vijfhoek,
- Wijkraad Europese wijk.

Er wordt een gemeenschappelijk reglement voor alle Wijkraden opgesteld om hun kader, hun taken, de procedures bij de aanduiding
van hun leden, hun werking, de publiciteitsprocedures en de procedures voor de wijziging van dat reglement vast te leggen;

Gelet op de brief van de toezichthoudende overheid van 06/01/2020 die de beslissingen van de Gemeenteraad van 02/12/2019,
waaronder deze betreffende het Reglement van de districtsraden, definitief maken;

Overwegende dat de Stad nochtans wenst dit reglement aan te passen naar aanleiding van de opmerkingen van de toezichthoudende
overheid in haar advies van 12/2/2020;

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen,

BESLUIT :

Enig artikel : De tekst van het reglement die de oprichting van de Wijkraden in de Stad Brussel omkaderd, wordt goedgekeurd.

Bijlagen :
Overeenkomst aangepaste versie (Raadpleegbaar op het Secretariaat van de Vergaderingen)
Reglement aangepaste versie (Raadpleegbaar op het Secretariaat van de Vergaderingen)
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