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Regelgeving 

- Decreet Lokaal bestuur

Voorafgaande beslissingen en advies 

- Beleidsplan

Beleid / financieel / visum 

- Sleutel: P11BURG01

- Actie: 11.1.

- Raming: 140.000 euro (20.000 euro/buurt, 3 buurten in 2022, 4 buurten in 2023)

Feiten en motivering 

- Stad Izegem roept een burgerbudget in het leven om burgerinitiatief en co-creatie te stimuleren. Met dit
budget kunnen inwoners van de stad Izegem samen met inwoners uit hun buurt acties opzetten die de
leefbaarheid en het samenleven in de buurt verbeteren.

BESLUIT: 

Het reglement Burgerbudget als volgt goed te keuren: 

Art. 1 – Doelgroep en toepassingsgebied 

Alle inwoners van de stad Izegem komen in aanmerking om een actie te realiseren met het burgerbudget. 
De groep aanvragers telt minimum vier personen. De vier aanvragers moeten elk op een verschillende 
woonplaats gedomicilieerd zijn.  

Enkel activiteiten of realisaties op Izegems grondgebied komen in aanmerking. 

Enkel niet-commerciële, onbaatzuchtige activiteiten of realisaties van algemeen belang en ter versterking 
van de sociale cohesie komen in aanmerking.  

Volgende activiteiten worden uitgesloten: 

- Privé-activiteiten: activiteiten die zich in de persoonlijke levenssfeer van iemand afspelen of geen
openbaar karakter hebben.

- Activiteiten met een religieus, filosofisch, partijpolitiek of louter commercieel karakter.
- Activiteiten die kunnen beschouwd worden als reguliere taken van de aanvragers.
- Activiteiten die behoren tot de kerntaken van de stad, zoals reguliere infrastructuurwerken aan

het openbaar domein (bv. voetpaden).
- Activiteiten die in aanmerking kunnen komen voor de Pekkerspot of Hart voor je buurt.

Art. 2 – Bedrag burgerbudget 

Het totaalbudget per buurt bedraagt 20.000 euro.  
Het minimumbudget per aanvraag bedraagt 5.000 euro.  
Het maximumbudget per aanvraag bedraagt 20.000 euro. 

Art. 3 – Het participatieplatform 

Inwoners uit de buurt kunnen hun ideeën indienen via het participatieplatform van de stad: 
participatie.izegem.be. Aanmelden op het platform kan eenvoudig en rechtstreeks via Hoplr. Inwoners die 
geen lid zijn van Hoplr kunnen zich na registratie aanmelden op het participatieplatform. Inwoners die 
niet digitaal vaardig zijn kunnen hun idee ook indienen op afspraak in het stadhuis.  

Art. 4 – Procedure 



Fase 1: Indienen van projecten  
Timing: 4 weken.  
Inwoners van de betreffende buurt kunnen gedurende 4 weken projecten indienen via het 
participatieplatform. Op het participatieplatform zijn alle ingediende initiatieven zichtbaar voor alle 
inwoners van de buurt. Zij kunnen hun voorkeur voor bepaalde projecten al duidelijk maken door die 
projecten te liken.  

Fase 2: Technische toets en haalbaarheid 
Timing: 1 week  
Een technische jury, bestaande uit deskundigen van de stad, toetst de ingediende ideeën op 
haalbaarheid.   

Fase 3: Terugkoppeling naar bewoners en voorstelling van de geselecteerde ideeën 
Concept: De geselecteerde ideeën worden voorgesteld aan de inwoners van de betreffende buurt door 
middel van filmpjes, op een ontmoetingsplaats in de buurt, met een hapje en een drankje.  
Timing: bij voorkeur gekoppeld aan een bestaand buurtfeest.  

Fase 4: Burgerjury + stemming   
Een burgerjury buigt zich over de ingediende initiatieven. Daarnaast kunnen alle inwoners van de buurt 
via het participatieplatform stemmen op hun favoriete initiatieven in de vorm van een budgetspel.  
De stem van de jury is gelijkwaardig aan de stemming van de inwoners op het participatieplatform.  

Art. 5 – Jury 

Om de burgerjury per buurt samen te stellen, lanceert de stad een oproep aan alle inwoners van de buurt. 
Alle leeftijdscategorieën zullen vertegenwoordigd zijn in de jury.  

- -13-jarige (1, vanuit de kindergemeenteraad)
- 13-18 jaar op het moment van indienen kandidatuur  (1)
- 19-25 jaar op het moment van indienen kandidatuur (1)
- 26-40 jaar op het moment van indienen kandidatuur (2)
- 41-65 jaar op het moment van indienen kandidatuur (2)
- 65+  op het moment van indienen kandidatuur (2)

Mocht de stad veel kandidaturen ontvangen, behoudt de stad zich het recht om een selectie te maken. 

De burgerjury van 9 personen wordt aangevuld met de deskundige samenleving van de stad Izegem. 
Deze medewerker is aanwezig bij de jurering als verslaggever, leidt alles in goede banen en heeft geen 
stemrecht. 

Bij de beoordeling van de voorstellen houdt de jury rekening met de volgende criteria: 

- Het vernieuwend karakter en de originaliteit van het voorstel.
- De mate waarin het voorstel bijdraagt tot de sociale cohesie in de buurt.
- De mate waarin het voorstel tegemoet komt aan een bepaalde nood die aanwezig is bij de

bevolking.
- De mate waarin het voorstel inspeelt op de beleidsdoelstellingen van de stad.

De definitieve jurybeslissing moet gevolgd worden door minstens 7 van de 9 juryleden.  
Indien de jury er niet in slaagt om een beslissing te nemen waar minstens 7 van de 9 juryleden zich achter 
scharen, maakt de jury dit over in een verslag aan het College van Burgemeester en Schepenen. Het 
College van Burgemeester en Schepenen beslist in dat geval.  

Art. 6 – Buurten 



Voor de uitvoering van dit initiatief hanteren we de 7 buurten die in Hoplr gedefinieerd werden: 
- Centrum
- Centrum Oost
- Centrum West
- Emelgem
- Kachtem
- Bosmolens
- De Mol


