STATUTEN STEDELIJKE RAAD VAN BUURTWERKEN

DOEL
Artikel 1 - De stedelijke Raad van Buurtwerken heeft als opdracht, hetzij op verzoek, hetzij uit eigen
beweging, voorstellen te doen of adviezen uit te brengen aan het lokaal bestuur over:
-

buurtgebonden onderwerpen,
de uitbouw van het buurtwerk te Brugge in het algemeen,
beleidsinitiatieven met betrekking tot:
wijkontwikkeling,
de ondersteuning en ontwikkeling van buurtwerken inzonderheid in buurten/wijken, al dan
niet met kansarmoede-indicatoren, en
de ondersteuning van de bewoners bij het opsporen en oplossen van problemen in hun
eigen woon- en leefomgeving.
De Raad kan in het kader van de hier bovenvermelde opdrachten in dialoog treden met het lokaal
bestuur.
BEVOEGDHEID
Artikel 2 - De Raad is bevoegd inzake :
1) het uitbrengen van advies aan het lokaal bestuur inzake de erkenning van particuliere
buurtwerken, werkzaam in buurten met kansarmoede-indicatoren, dit in functie van subsidiëring
van hun werking door de stad Brugge.
Om erkend te worden, dient het buurtwerk te voldoen aan volgende voorwaarden:
– het statuut van vereniging zonder winstoogmerk hebben;
– tenminste één werkjaar werkzaam zijn, zijnde een kalenderjaar;
– een aanvraag tot erkenning als buurtwerk, werkzaam in een buurt met kansarmoedeindicatoren, indienen bij het college van burgemeester en schepenen;
– gelegen zijn in een territoriaal afgebakend deelgebied van de stad Brugge (buurt/wijk) met
kansarmoede-indicatoren (zie hiernavolgend) en op minstens de helft van deze indicatoren
negatief gequoteerd zijn;
– het gunstig erkenningsadvies van de Raad hebben.
Het ingediende dossier bevat :
– de in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad gepubliceerde statuten van de vereniging;
– de gebiedsomschrijving van de betrokken buurt/wijk waaruit blijkt dat de buurt gelegen is in
een zone met kansarmoede-indicatoren zoals aangegeven op de kaart van het provinciale
Steunpunt Sociale Planning van het lopend lokaal sociaal beleidsplan Brugge. Indien het
aanvragend buurtwerkinitiatief een buurtspecifiek kansarmoedekenmerk, anders dan dit van
de gehanteerde kansarmoede-indicatoren, kan duiden dan is dit aanvaardbaar als bijkomende
kansarmoede-indicator. Het bewijzen daarvan behoort tot de verantwoordelijkheid van het
aanvragende buurtwerk;
– het programma van het eerstvolgende werkjaar;
– het werkings- en financieel verslag van het afgelopen werkjaar;
– een aanvraag tot erkenning als buurtwerk werkzaam in een buurt/wijk met kansarmoedeindicatoren.
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2) het uitbrengen van advies aan het lokaal bestuur met betrekking tot buurtgebonden kwesties in
de ruime zin van het woord (zie ook artikel 1).
3) het zelf nemen van initiatieven.
4) het onderling uitwisselen van ervaringen tussen de verschillende buurtwerken.
5) het creëren van een forum om vorming en ondersteuning te geven aan de erkende buurtwerken.
6) het toekennen van de tweejaarlijkse prijs van de stedelijke Raad van Buurtwerken voor zover de
kredieten beschikbaar zijn. De voorwaarden om in aanmerking te komen voor deze prijs worden
bekendgemaakt , o.a. via de stedelijke website. De hoofdprijs bedraagt 500 euro en de eervolle
vermelding 250 euro. De prijs wordt een eerste maal toegekend in 2009.
SAMENSTELLING
Artikel 3 - De Raad is samengesteld uit :
a) leden met stemrecht :
-

4 leden per erkend particulier buurtwerk

b) spreekgerechtigde leden zonder stemrecht :
-

de beleidsverantwoordelijke bevoegd voor buurtwerk;
een vertegenwoordiger van het OCMW;
de buurtwerkers in dienst van de stad Brugge of andere buurtwerkgerelateerde instanties;
vrijwilligers uit de stedelijke buurtwerken;
de door het stadsbestuur aangestelde secretaris-verslaggever en de coördinator van de
stedelijke dienst bevoegd voor buurtwerk;
de coördinator van de stedelijke buurtwerken;
de afgevaardigden van de buurtwerken, niet erkend door het college van burgemeester en
schepenen als buurtwerk in buurten/wijken met kansarmoede-indicatoren, voor zover de raad
daarmee instemt;
een vertegenwoordiger van Samenlevingsopbouw West-Vlaanderen vzw.

Artikel 4 - De samenstelling van de Raad van Buurtwerken (naamlijst) is goed te keuren door het
college van burgemeester en schepenen voor de duur van de legislatuur. De werkingsperiode van de
Raad van Buurtwerken valt steeds samen met de gemeentelijke legislatuur totdat de nieuw
samengestelde Raad van Buurtwerken van start gaat (zie ook artikel 6). Het mandaat is onbezoldigd.
Artikel 5 - De Raad verkiest een voorzitter en een ondervoorzitter onder zijn stemgerechtigde leden.
Zij worden bijgestaan door de stuurgroep (zie artikel 9). De functie van voorzitter en ondervoorzitter
is onverenigbaar met de uitoefening van enig politiek mandaat.
HERNIEUWING VAN DE RAAD
Artikel 6 - Uiterlijk binnen de 6 maand na installatie van de nieuwe gemeentelijke legislatuur,
hernieuwt de Raad van Buurtwerken zijn samenstelling. Vanuit het secretariaat worden alle erkende
buurtwerken gevraagd de namen van hun afgevaardigden op te geven met mogelijkheid van
kandidatuurstelling als voorzitter en/of ondervoorzitter. De voordracht van deze kandidaturen onder
de stemgerechtigde leden is mee te ondertekenen door het afvaardigende buurtwerk. De hernieuwde
samenstelling en verkiezing hieruit van de voorzitter en ondervoorzitter gebeurt op de eerstvolgende
vergadering.
VERKIEZING (ONDER)VOORZITTER
Artikel 7 - Naar aanleiding van de algehele vernieuwing van de Raad wordt de verkiezing
voorgezeten door de zetelende voorzitter of, in zijn afwezigheid, de ondervoorzitter. Hij gaat over tot
bekrachtiging van de afgevaardigden uit de respectieve buurtwerken en/of andere instanties en tot
geheime stemming voor de verkiezing van de nieuwe voorzitter, tenzij de Raad van Buurtwerken zich
met unanimiteit schaart achter de enige voorgedragen kandidaat-voorzitter.
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Indien er meer dan één kandidaat-voorzitter is, volgt een geheime stemming onder de
stemgerechtigde leden. De kandidaat die meer dan de helft van de stemmen behaalt, is verkozen. In
geval van staking van stemmen is die voorzitter verkozen die reeds het langst in de raad zetelt. De
niet verkozen kandidaat-voorzitter die het meeste stemmen na de voorzitter behaalt, wordt
automatisch ondervoorzitter onder die voorwaarde dat de ondervoorzitter steeds een ander buurtwerk
vertegenwoordigt dan de voorzitter. Indien gewenst kan de voorzitter afstand doen van zijn
afvaardigingsmandaat om ten volle zijn rol als neutrale voorzitter waar te nemen. In dit geval kan het
betreffende buurtwerk een nieuwe afgevaardigde aanduiden.
EINDE VAN HET MANDAAT
Artikel 8 - Aan het mandaat van de leden van de Raad komt een einde door :
a)
b)
c)
d)

het ontslag uit de Raad, schriftelijk ingediend door het betrokken lid;
het intrekken van de voordracht door het afvaardigende buurtwerk of instantie;
het overlijden van het lid;
3 maal afwezig te zijn zonder verwittigen.

Vervangende afgevaardigden zijn binnen de 2 maanden door het betrokken buurtwerk of andere
instantie(s) voor te dragen.
WERKING
Artikel 9 - De Raad wordt bijeengeroepen door de voorzitter. De uitnodiging bevat de agenda van de
vergadering en wordt minstens 14 kalenderdagen voor de vergadering aan de leden toegestuurd.
De vergaderingen worden voorbereid door de stuurgroep die minimaal bestaat uit:
- de voorzitter,
- de ondervoorzitter,
- een afgevaardigde van de stedelijke dienst bevoegd voor buurtwerk, tevens secretariaatsverantwoordelijke (zie ook artikel 14),
- de coördinator van de stedelijke buurtwerken.
Op voordracht van de stuurgroep kan deze uitgebreid worden door het opnemen van bijkomende
stuurgroepleden onder de stemgerechtigde leden onder voorwaarde van goedkeuring door de Raad
zelf.
De beleidsverantwoordelijke en/of de coördinator van de stedelijke dienst bevoegd voor buurtwerk
kunnen uitgenodigd worden op de bijeenkomst van de stuurgroep.
De voorzitter zit de vergaderingen voor. Bij afwezigheid van de voorzitter wordt de vergadering
voorgezeten door de ondervoorzitter.
Artikel 10 - De Raad vergadert minstens 4 maal per jaar.
Indien noodzakelijk kunnen bijkomende vergaderingen belegd worden.
Wanneer 1/3 van de stemgerechtigde leden daarom schriftelijk verzoekt, vergadert de Raad
automatisch.
Artikel 11 - De bijeenkomsten van de Raad zijn openbaar.
De Raad kan deskundigen uitnodigen voor de bespreking van bepaalde punten van de agenda.
Deze deskundigen hebben geen stemrecht.
Artikel 12 - De Raad beslist geldig wanneer de helft van de stemgerechtigde leden aanwezig is.
Indien niet zo dan beslist de Raad op de eerstvolgende bijeenkomst automatisch over deze
agendapunten ongeacht het aantal aanwezigen.
Artikel 13 - De beslissingen van de Raad worden genomen door stemming bij gewone meerderheid
onder de stemgerechtigde aanwezige leden, dit is wanneer er meer voor- dan tegenstemmen zijn.
Per erkend buurtwerk kan slechts één geldige stem uitgebracht worden. Enkel bij staking van
stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.
Artikel 14 - Het secretariaat wordt uitgeoefend door een personeelslid van de stedelijke dienst die
bevoegd is voor buurtwerk. Dit personeelslid staat in voor:
de verslaggeving van de vergaderingen;
het opmaken en verzenden van de uitnodigingen;
de administratieve uitwerking en opvolging van de adviezen en/of dossiers.
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Artikel 15 - Het lokaal bestuur zal de Raad tijdig informeren en om advies vragen over initiatieven of
plannen die een impact kunnen hebben op de leefkwaliteit in de betrokken buurt.
Artikel 16 - De bepalingen van artikel 200 van het Gemeentedecreet en deze van de afsprakennota
met diverse adviesraden, vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 18 december 2007, zijn
van toepassing voor deze adviesraad.
Artikel 17 - De ‘Prijs stedelijke Raad van Buurtwerken’, hervastgesteld door de gemeenteraad in
zitting van 31 mei 2005, wordt opgeheven.
Artikel 18 - De statuten van de stedelijke Raad van Buurtwerken, goedgekeurd door de
gemeenteraad in zitting van 3 september 2002, worden opgeheven.
Artikel 19 - De statuten van de stedelijke Raad van Buurtwerken zijn van toepassing zodra ze door
de gemeenteraad zijn aanvaard en goedgekeurd.
Aldus vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 01 september 2009
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