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Voorstel Ouwen-memorandum 

 

Burgerparticipatie in Grobbendonk 

Bedoeling van dit memorandum is een traject uit te werken, waardoor een idee van een inwoner van 
Grobbendonk kan omgezet worden in een uitvoerbaar beleidsvoorstel dat door de gemeenteraad kan 
goedgekeurd worden. Dit voorstel van memorandum is gebaseerd op soortgelijke initiatieven in 
andere steden en gemeenten om tot een daadwerkelijke participatie van de inwoners te komen. 

Het memorandum is een oproep aan alle partijen in Grobbendonk om burgerparticipatie op te 
nemen in hun verkiezingsprogramma en de uitwerking ervan mee te nemen in het volgende 
bestuursakkoord, ongeacht de samenstelling van het nieuwe bestuur. 

Dit memorandum moet, eens het verwerkt is in het participatiereglement, actief kenbaar gemaakt 
worden aan de inwoners van Grobbendonk. Ook de reeds bestaande participatiemogelijkheden, 
kunnen dan mee bekend gemaakt worden. Dit kan via de website, Groboscoop (eventueel extra 
editie), een campagne… 

Via burgerparticipatie kunnen niet alleen nieuwe ideeën worden aangereikt, er kan ook een groot 
probleemoplossend vermogen van uitgaan. Op korte termijn leidt dit tot beter gefundeerde en 
gedragen beslissingen in concrete dossiers, op lange termijn zal het de kloof tussen burger en 
politiek verkleinen. 

Doel: een ruimer publiek te betrekken bij maatschappelijk relevante voorstellen of initiatieven en 
deze onder de aandacht te brengen van de lokale overheid en er een breed gedragen oplossing voor 
te vinden. 

De uitgangspunten voor dit memorandum. 
1. Iedereen die een idee, een project, een alternatieve oplossing of een bijsturende opmerking 

heeft over zaken waarvoor de gemeente bevoegd is, moet een voorstel kunnen indienen. 
2. De lokaal aanwezige expertise van de gemeente moet betrokken worden in het participatieve 

traject van het voorstel. 
3. Het moet een open samenwerking over de partijgrenzen heen mogelijk maken. 

 
In dit memorandum stellen we drie verschillende manieren voor die elkaar aanvullen, om tot 
burgerparticipatie te komen. 

A. Participatieprojecten 

B. Burgerbudget 

C. Vraag van de Burger 
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A. Participatieprojecten 

 

Het participatieproces in 4 stappen: 
1. Indiening van een projectvoorstel; 

2. Evaluatie projectvoorstel; 
3. Start van het participatieproces; 

4. Beleidsvoorstel aan gemeenteraad. 
 

1. indiening van een projectvoorstel 
Via de website van Grobbendonk kan iedereen uit Grobbendonk (burger, buurtwerking, werkgever, 
werknemer, schepen, gemeenteraadslid, verenigingen, politieke partijen, burgerbewegingen, lokale 
overheid ...) initiatieven, ideeën, voorstellen of alternatieve oplossingen aanbrengen die de 
leefomgeving, het samenleven, het algemeen belang in Grobbendonk willen verbeteren.  
 
2. evaluatie projectvoorstel: de adviesraad 
De adviesraad raad evalueert, initieert en coördineert de verschillende projecten, en bewaakt de 
transparantie van het proces tijdens het volledige traject. 
Deze raad heeft een brede samenstelling (bijvoorbeeld: geïnteresseerde burgers, 
experten/voorzitters uit de adviesraden, financieel verantwoordelijke van de gemeente, 
managementteam administratie, lokale experten, …). Afhankelijk van de initiatieven kunnen er 
deskundigen aan de raad toegevoegd worden, zoals experts uit de financiële, economische, 
medische of bedrijfs- en administratieve wereld. 
Maandelijks worden door deze raad de ingediende voorstellen beoordeeld op basis van vooraf 
bepaalde criteria. Indieners kunnen hun project voorstellen en mogen bij negatief advies het 
voorstel opnieuw indienen rekening houdend met de opmerkingen van de raad. Beslissingen 
worden transparant meegedeeld op de website, met vermelding van argumenten voor of tegen. 
 

3. start participatietraject: de werkgroep 
Elk aanvaard voorstel krijgt een projectverantwoordelijke toegewezen, die gedurende het volledige 
traject coördinator en centraal aanspreekpunt is. Hij/zij breidt de werkgroep uit volgens de noden en 
voegt zo nodig experten toe en heeft ook de opdracht om het werkingskader (mensen en middelen 
die later eventueel nodig zijn voor uitvoering) af te bakenen.  
Hij/zij wordt tevens voorzitter van de werkgroep voor dit dossier, organiseert de werking van zijn 
groep, leidt de vergaderingen en zorgt voor rapportage naar raad en burgers via de website. 
De initiatiefnemer maakt sowieso deel uit van de werkgroep. Leden van de adviesraad hebben de 
mogelijkheid om deel uit te maken van de werkgroep. Ook de verantwoordelijke schepen kan mee 
instappen in een werkgroep. Er kan een ambtenaar als secretaris toegewezen worden aan de 
werkgroep die samen met de projectverantwoordelijke de vergaderingen organiseert, de notulen 
opstelt en er mee voor zorgt dat de website up-to-date gehouden wordt. 



   
 

Voorstel burgerparticipatie in Grobbendonk : Stad Ouwen-memorandum 

De werkgroep start na het positieve advies van de adviesraad en vergadert zo vaak als nodig. 
Daarnaast rapporteert de projectverantwoordelijke minstens tweemaal per jaar aan de adviesraad. 
De stand van zaken of de besluiten worden op de website gedeeld. 
Afhankelijk van het project zijn er infomomenten, adviesrondes, stemmomenten, … waarbij de 
inwoners van Grobbendonk input kunnen geven op de door de werkgroep voorbereide 
beleidsvoorstellen. 
 
 

4. Beleidsvoorstel aan gemeenteraad. 
Nadat het uiteindelijke voorstel is goedgekeurd door de inwoners van Grobbendonk kan het 
voorgelegd worden aan de gemeenteraad. De besluiten van de gemeenteraad worden op de website 
gemotiveerd en transparant meegedeeld. 

 
Algemene opmerkingen: 
Elke stap wordt transparant gerapporteerd en gedocumenteerd via de website. Iedereen – 
geïnteresseerde of betrokken burger – die dit wil, moet eenvoudig alle info kunnen terugvinden. 
Deze info behelst onder andere welke projectvoorstellen ingediend worden, welke weerhouden 
worden, motivatie voor al dan niet weerhouden, oproep voor deelnemers aan de adviesgroep, 
overzicht medewerkers in de verschillende werkgroepen, stand van zaken van die groepen, welk 
beleidsvoorstel geformuleerd wordt aan de gemeenteraad ... 
Deelname aan adviesraad en werkgroepen gebeurt op vrijwillige basis en kan op geen enkele 
manier aanleiding geven tot een financiële tegemoetkoming. Secretariaats- en werkingskosten zijn 
ten laste van het gemeentebestuur. 
Overleg in adviesraad en werkgroepen verloopt in een opbouwende sfeer, met een open geest voor 
nieuwe feiten, empathie voor het standpunt van de verschillende betrokkenen en de moed om ook 
van standpunt te willen veranderen wanneer de groep tot nieuwe inzichten komt.  
Adviesraad en werkgroepen kunnen samenwerken met het college van burgemeester en schepenen, 
via de schepen van participatie, en met de ambtelijke diensten.  
De adviesraad is in essentie een raad die burgers en overheid verbindt. Hij heeft geen uitvoerend 
mandaat, maar voedt het beleid met initiatieven en ideeën, waarvan – door de werkingsprocedure 
van de werkgroepen – vaststaat dat ze uitvoerbare beleidsvoorstellen formuleren die op de best 
mogelijke wijze gedragen worden door de gemeenschap. 
 

B. Burgerbudget 

Het burgerbudget volgt in grote lijnen het hierboven beschreven traject. Hier werkt men echter met 
een vooraf bepaald totaalbudget dat over de geselecteerde projecten wordt verdeeld. De aanvragers 
worden verondersteld om zelf actief mee te werken aan de praktische uitvoering het project, 
waardoor de grootte van de projecten sowieso kleinschaliger zal zijn dan de hierboven beschreven 
participatieprojecten. Ook jongeren vanaf 12 jaar kunnen voorstellen indienen. Kinderen van de 
lagere school kunnen aan een project werken via de kindergemeenteraad. 
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C. Vraag Van de Burger 

Dit is reeds opgenomen in het huidige participatiereglement. In de praktijk blijkt dit echter te 
omslachtig te zijn om te kunnen werken. Inwoners worden afgeschrikt door de voorwaarden die in 
het reglement beschreven staan. Daarom stellen deBurgers voor om dit sterk te vereenvoudigen. 
 

Besluit 
Burgerparticipatie moet een structureel onderdeel worden van het lokaal beleid. De inbreng van 
betrokken burgers en (lokale) experten op het proces dat aan de besluitvorming voorafgaat, moet 
actief gezocht en zichtbaar gemaakt worden. Die inbreng is een vorm van lokale consultancy, als 
extra toevoeging aan het beleid en de administratie. 
 
 
Na akkoord tussen partijen wordt een memorandum document opgemaakt waarin de partijen zich 
verbinden om dit op te nemen in hun verkiezingsprogramma én dit ongeacht de nieuwe 
bestuurssamenstelling sowieso uit te voeren in de nieuwe legislatuur. 
 
 
 
 
 
 
Ter inspiratie geven we nog graag een quote mee van Antwerps politicus Willem-Frederik Schiltz. 
 
“Voila, trust the process! Burgerparticipatie is een lange inspanning, maar uiteindelijk loont ze wel. 
Als districtsschepen in Antwerpen heb ik burgers laten meewerken aan de begroting. Eén deelnemer 
zei: ‘Ik heb minder binnengehaald dan ik dacht, maar het resultaat is beter.’ Dan heeft de politiek 
gewonnen” 


