
 

 

 

 

Reglementering van het participatief budget voor de projectoproep 

van de Participatieve Duurzame Wijken : Buitengewone 

toewijzingsjury 2020 

 
Update na de Algemene vergadering van juni 2020 

 

 

1. Algemeen kader 

Het participatief budget van de Participatieve Duurzame Wijken (PDW) wil aanmoediging en steun 

bieden aan de bewoners die zich voor 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 de 

groepen die minder eenvoudig te betrekken zijn aan te spreken. Ze worden zodanig opgesteld dat 

iedereen aan de projecten kan deelnemen, en in een bredere zin ook kan bijdragen 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 ?  Niet in 2020. 
Het jaar 2020 is een uitzonderlijk jaar gezien de gezondheidscrisis die we hebben ondergaan. 

Uitzonderlijk dit jaar (en enkel dit jaar 2020) heeft de Algemene vergadering van de Participatieve 

Duurzame Wijken besloten dat de toewijzing van de subsidies via een buitengewone toewijzingsjury 

zal gebeuren en geen Raad van de Participatieve Duurzame Wijken. 

 

Deze beslissing werd genomen met de bedoeling om aan de nieuwe wijken, die in de gedeelde 

plaatsbeschrijvingsfase zitten, meer tijd te geven gezien de opschorting van alle collectieve 

activiteiten vanwege de pandemie. Maar het hing ook af van de wil om desondanks de 

omstandigheden subsidies toe te kennen in 2020. 

 

De werking, de samenstelling en het besluitvormingsproces van de buitengewone toewijzingsjury 

worden uitgelegd in punt 8 van dit reglement. 

3. Wie mag een of meerdere projecten indienen in het kader van 

het participatief budget ? 
 

 

 

https://inspironslequartier.brussels/wp-content/uploads/2020/07/200620_PV_AG-QDC-NL.pdf


 

 

 

• De buitengewone toewijzingsjury is toegankelijk voor alle wijken die al bij de PDW-

organisatie horen, ook voor de wijken die al subsidies ontvingen - op voorwaarde dat de 

subsidies volledig beëindigd zijn. 

• Meerdere PDW mogen gezamenlijke projecten indienen. 

4.Wanneer moeten de projecten ingediend worden ? 
De aanvraagdossiers moeten ten laatste tegen 20 september 2020 om middernacht worden 

ingediend (data meegedeeld op de website van Leefmilieu Brussel of neem direct contact op via 

quartiersdurables@environnement.brussels).  

5. Hoe een aanvraag voor financiering en begeleiding voor één of 

meerdere projecten indienen ? 

Het aanvraagdossier bestaat uit twee delen die moeten worden ingediend : Deel 1 – « Roadmap » en 

Deel 2 – « Presentatie van de dynamiek van de Duurzame Wijk » (via het schriftelijk formulier of de 

presentatietools). Deze zijn op aanvraag beschikbaar bij Leefmilieu Brussel 

(coordination@quartiersdurables.be) of op de website Vooruit met de Wijk. Het ingediende dossier 

moet verplicht de twee delen en de volgende documenten bevatten :  

 

✓ Een bankattest (of een ander officieel document) dat de identiteit van de rekeninghouder 

bewijst  

✓ Offertes van leveranciers voor consequente investeringen of diensten. In het algemeen is 

het aangewezen om meerdere leveranciers te contacteren. Het mag een prijs in een 

catalogus zijn, op een website, een offerte van een bedrijf, een foto in een winkel. 

• Een offerte/prijsreferentie voor uitgaven hoger dan 500€ 

• Drie offertes/prijsreferenties voor uitgaven hoger dan 1000€ 

✓ Eventuele plannen en noodzakelijke toelatingen of (huur)overeenkomsten (gemeente, 

eigenaar van het terrein, ...)  

✓ Eventuele documenten waaruit de cofinanciering van het project door andere partners blijkt.  

6. Hoeveel projecten mogen worden ingediend ? 

Er is geen maximum aantal projecten. Het totaalbedrag van de subsidies dat per wijk wordt 

toegekend mag echter niet hoger liggen dan € 15.000 (incl. BTW).  

7. Is uw dossier ontvankelijk ? 
De Algemene vergadering van 2020 heeft besloten om de criteria die werden vastgelegd voor het 

Participatief Budget te behouden voor de analyse van de dossiers door de jury van 2020. 

Uw dossier moet de ontvankelijkheidscriteria naleven. Met deze criteria kan Leefmilieu Brussel 

nakijken of de ingediende dossiers voldoen aan de administratieve voorwaarden voor de indiening 

van een subsidieaanvraag in het kader van het participatief budget. 

 

Voor zover dat mogelijk is, kan de buitengewone jury projecten steunen waarover wordt 

gediscussieerd. Indien nodig, zal de administratie van Leefmilieu Brussel en het toezichthoudend 

Kabinet de grenzen van de verleende steun bepalen, in samenspraak met de wijk. 

https://inspironslequartier.brussels/wp-content/uploads/2020/02/2019_outils-pédagogiques-présentations_QDC-DEF.pdf
mailto:coordination@quartiersdurables.be
https://inspironslequartier.brussels/wp-content/uploads/2020/02/2019_outils-pédagogiques-présentations_QDC-DEF.pdf
https://vooruitmetdewijk.brussels/participatief-budget/
https://vooruitmetdewijk.brussels/participatief-budget/


 

 

 

 

Vervolgens, als ze ontvankelijk zijn, zal de Jury van de Participatieve Duurzame 

Wijken 2020 de kwaliteit van de projecten onderzoeken op basis van de 

selectiecriteria. 

8. Werking van de buitengewone toewijzingsjury 
 

De buitengewone toewijzingsjury zal één keer samenkomen op 15 oktober 2020 op initiatief van 

Leefmilieu Brussel. De formule van de jury staat toe, volgens de evolutie van de gezondheidscrisis, 

om in situ door te gaan in een beperkt comité of online. 

 

Samenstelling  
• Een vertegenwoordiger van de administratie van Leefmilieu Brussel 

• Een vertegenwoordiger van het kabinet van de voogdijminister, als waarnemer 

• Minimum 1 vertegenwoordiger van het begeleidingsteam : coach - coördinatie 

• Extra – niet verplicht : 

Vertegenwoordigers van de PDW (die geen subsidieaanvraag indienen) zullen worden 

uitgenodigd om jurylid te zijn (max 4 vertegenwoordigers van de PDW) en minimum om de 

ingediende dossiers te lezen en hun advies te geven zodat deze in aanmerking wordt 

genomen tijdens de Jury. 

Verloop 
De leden van de Jury zullen 2 weken vóór de datum van de Jury de dossiers elektronisch toegestuurd 

krijgen (papierversie op aanvraag), met daarbij de link naar de digitale tools voor de invoering van 

hun advies.  

De leden van de jury verbinden zich ertoe om (alleen of met de hulp van leden van hun wijk) de 

ontvangen dossiers te lezen en hun advies in te voeren op het daartoe voorziene platform vóór 

11/10/2020 middernacht.  

De feedbacks zullen worden voorgesteld tijdens de Jury op 15 oktober 2020.  

Rekeninghoudend met het formaat van de Algemene Vergadering en gezien de sanitaire 

voorschriften, zal de jury de Wijken die een subsidie aanvragen niet ontmoeten. 

Beslissingen 
Beslissingen worden bij consensus genomen, of door een stemming indien er geen consensus wordt 

bereikt. Er wordt een verslag opgesteld en opgestuurd naar de leden en de projectleiders die een 

aanvraag hebben ingediend. De Jury werkt in de richting van de subsidiëring van de projecten en 

https://inspironslequartier.brussels/wp-content/uploads/2020/04/2020_Critères-de-recevabilité-et-de-sélection-_NL-DEF.pdf


 

 

 

wijkdynamieken teneinde ze te versterken. Het hoofddoel van de Jury is om betere projecten te 

bekomen. 

9. Vergadering van de Participatieve Duurzame Wijken 

De vergadering is toegankelijk voor alle PDW maar ook voor iedereen die belangstelling heeft voor 

de beweging van de 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. 

10. Uitvoering van het project / de projecten 
 

Eenmaal het project is goedgekeurd, zal de stuurgroep een subsidieovereenkomst met Leefmilieu 

Brussel tekenen. In deze overeenkomst, verbindt de stuurgroep zich ertoe : 

 

• de realisatietermijnen van de projecten te respecteren, zoals deze in de roadmap werden 

voorgesteld;  

• optimaal gebruik te maken van de middelen die ter beschikking worden gesteld 

(methodologische begeleiding, expertises, financiële middelen);  

• de begeleiding te informeren en haar goedkeuring te vragen voor elke belangrijke wijziging 

van het initiële project (bijvoorbeeld : verandering van verantwoordelijke van het project, 

van de realisatiedatum, van verschillende leden van de groep, aanpassing van het budget, 

...);  

• het totale bedrag van de subsidie terug te betalen mocht het project niet gerealiseerd zijn 

binnen de toegekende termijnen - behoudens akkoord van het bestuur - of van het niet-

gebruikte saldo, of indien het project niet meer dezelfde doelstelling nastreeft; 

• als een project op onvoorziene wijze eindigt, de eventueel verworven uitrustingen ter 

beschikking te stellen van de andere Participatieve Duurzame Wijken; 

• collectief hun project te evalueren;  

• ermee in te stemmen dat hun project zichtbaar wordt gemaakt aan de hand van foto's, 

publicaties, video's, enz. om andere wijken de kans te geven de dynamiek te leren kennen en 

zich op hun beurt in te zetten. 

11. Communicatie 
 

Ookal bepaalt elke wijk zelf het visuele gedeelte en de opmaak van de communicatietools, toch 

moeten ze voldoen aan een aantal gemeenschappelijke richtlijnen teneinde een algehele samenhang 

van de projecten te bekomen en te zorgen voor een goede visibiliteit van de Participatieve Duurzame 

Wijken en Leefmilieu Brussel. 

 

Deze eerste vereisten zijn van toepassing op de publieke communicatie over de activiteiten, 

evenementen en manifestaties,... Ze hebben betrekking op verschillende dragers zoals de affiches, 

de flyers, de uitnodigingse-mails, de nieuwsbrieven, de kranten, de brochures, de presentatie- en 



 

 

 

informatieborden, ...  
 

✓ Elk document dat in het kader van het project wordt gemaakt moet de logo's  van Leefmilieu 

Brussel en van de Participatieve Duurzame Wijken bevatten, rekening houdend met het 

grafisch charter dat door Leefmilieu Brussel wordt meegegeven. Wanneer het document uit 

verschillende pagina's bestaat, moeten de logo's op de eerste pagina staan  ;  

✓ De steun van Leefmilieu Brussel moet worden benadrukt in de communicatie rond het 

project, opdat andere burgers de projectoproep kunnen leren kennen en er ook gebruik van 

kunnen maken. Hiervoor moet elke communicatie tenminste de volgende vermelding 

bevatten  

"Met de steun van Leefmilieu Brussel, in het kader van de projectoproep Participatieve Duurzame 

Wijken" en het logo van de Participatieve Duurzame Wijken (de begeleiding / coach kan u deze 

bezorgen) ; 

✓ Op de communicatie moet een verantwoordelijke uitgever worden vermeld ;  

✓ Informatie over de rechten op de afbeelding en de vermelding van de auteur van de foto’s, 
tekeningen, illustraties. 

 

De affiches, flyers, nieuwsbrieven, kranten, tijdens de begeleiding, worden voor advies voorgelegd 

aan de begeleiding voordat ze worden gedrukt, via de coach.  


