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Reglement Buurtbudgetten 
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Artikel 1: Doel 
Dit reglement bepaalt hoe buurtbudgetten kunnen worden toegekend. Buurtbudgetten dienen 
om projecten op te zetten die de sociale cohesie en het welzijn in de buurt bevorderen. 

Dit reglement is een uitvoering van het ruimere Organiek Reglement Participatie van de stad 
Beringen. 

Artikel 2: Doelgroep 
Een buurtbudget kan worden toegekend aan een groep buurtbewoners, een buurtcomité of een 
wijkvereniging in Beringen, steeds bestaande uit minstens 2 personen.  

Artikel 3: Voorwaarden 
Om in aanmerking te komen voor een buurtbudget dient een project te voldoen aan de 
volgende cumulatieve voorwaarden: 

- de sociale cohesie en het welzijn in een Beringse buurt bevorderen; 
- laagdrempelig en toegankelijk zijn voor iedereen en geen personen uitsluiten; 
- realiseerbaar zijn binnen een jaar na toekenning van het budget en een meerwaarde 

hebben op langere termijn; 
- participatief tot stand zijn gekomen. De steun voor het project wordt vooraf door de 

aanvragers afgetoetst bij de buurt of de omgeving; 
- inzetten op actieve inbreng van inwoners en gericht zijn op co-creatie; 
- innovatief zijn en niet er puur op gericht zijn om bestaande initiatieven in stand te houden; 
- niet in conflict zijn met bestaande beleidsbeslissingen van het stadsbestuur. 

Volgende initiatieven zijn echter uitgesloten: 
- projecten die via andere stedelijke subsidiereglementen gesubsidieerd (kunnen) worden; 
- acties die kaderen in de reguliere werking van bestaande verenigingen; 
- privé-initiatieven die niet openstaan voor alle betrokken buurtbewoners; 
- commerciële acties; 
- projecten met een uitgesproken religieus, filosofisch of partijpolitiek karakter. 
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Artikel 4: Jaarlijkse cyclus 
Jaarlijks zal in het kader van de buurtbudgetten de volgende cyclus gehanteerd worden: 

- Kick-off en doorstartmoment in de periode januari-maart; 
- Deadline voor het indienen van projecten op 1 april; 
- Samenkomst selectiecommissie in de loop van april; 
- Bekendmaking geselecteerde projecten begin mei. 

De kick-off en doorstartmomenten zullen afwisselend georganiseerd worden in de verschillende 
deelkernen van Beringen. 

In afwijking van het bovenstaande, wordt in 2021 de volgende timing gehanteerd: 

- Kick-off en doorstartmoment in september-oktober; 
- Deadline voor het indienen van projecten eerste week van november; 
- Samenkomst selectiecommissie in de loop van november; 
- Bekendmaking geselecteerde projecten begin december. 

Artikel 5: Aanvraag 
Een aanvraag voor een buurtbudget gebeurt door het volledig invullen van het formulier 
‘Aanvraag buurtbudget’ dat terug te vinden is op de stedelijke website www.beringen.be.  

Het ingevuld formulier wordt ingediend bij de deskundige participatie van de stad Beringen, 
volgens de deadline bepaald in artikel 4. Het indienen van de volledige aanvraag kan digitaal 
via mail naar buurtbudget@beringen.be of op papier bij de deskundige participatie van de dienst 
samenleven van de stad Beringen, Mijnschoolstraat 88, 3580 Beringen.  

Indien de aanvraag gebeurt door twee buurtbewoners, dan dienen zij ingeschreven te zijn op 
verschillende adressen in het bevolkingsregister van de stad Beringen, in de buurt waarop het 
project betrekking heeft. De aanvragers mogen geen deel uitmaken van hetzelfde gezin of 
bloed- of aanverwanten zijn in de eerste graad. Minstens één van de aanvragers dient 
meerderjarig te zijn. 

Eenzelfde groep/buurtcomité/wijkvereniging kan slechts 1 aanvraag per jaar indienen.  

Artikel 6: Selectieprocedure en -commissie 
Een deskundige commissie beoordeelt de ingediende projecten aan de hand van de richtlijnen 
van dit reglement.  

Deze commissie wordt georganiseerd door de deskundige burgerparticipatie van de stad 
Beringen en wordt zo breed en divers mogelijk samengesteld. De commissie bestaat minstens uit 
volgende personen: 

- De schepen bevoegd voor burgerparticipatie; 
- De deskundige burgerparticipatie; 
- Een deelnemer uit de werkgroep buurtbudgetten (ambassadeurs van de 

buurtbudgetten); 
- Een Beringse buurtwerker vanuit vzw RIMO Limburg; 
- Een partner uit het netwerk buurtgerichte zorg; 
- Een afgevaardigde uit elk buurtplatform. 

De commissie beslist collegiaal hoeveel budget aan welke projecten wordt toegekend. De 
aanvragers ontvangen een bericht met de gemotiveerde beslissing van de commissie. De 
commissieleden onthouden zich van partijdigheid en belangenvermenging. 
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Indien het totaalbedrag van alle aanvragen de jaarlijkse goedgekeurde begrotingskredieten 
overstijgt, kunnen projecten naar een latere periode verschoven worden of kan de toekenning 
van het buurtbudget gebeuren op basis van een verdeelsleutel die door de commissie wordt 
bepaald. 
De commissie kan indien nodig vragen aan de aanvragers om het projectdossier verder uit te 
werken en/of te stofferen. 

Artikel 7: Subsidiebedrag 
Binnen de beschikbare middelen die voorzien zijn in het meerjarenplan voor de actie 
‘Buurtbudgetten’ kan er maximaal 5000 euro per project per jaar worden toegekend. De 
selectiecommissie kan hier gemotiveerd van afwijken. Het toegewezen bedrag kan echter niet 
hoger zijn dan het aangevraagde bedrag. 

Cofinanciering voor hetzelfde project met andere inkomensbronnen is mogelijk. 

Elk project bevat een verantwoorde begroting in functie van de beoogde resultaten. 

Eventuele inkomsten uit entreegelden en consumptieverkoop moeten in verhouding zijn tot het 
project. 

Artikel 8: Toekenning en verantwoording budget 
Het budget wordt toegekend aan één van de aanvragers van het project. De aanvrager 
verstrekt de nodige gegevens om de betaling uit te voeren via het daartoe voorziene formulier. 

De aanvragers dienen een financiële verantwoording in. Alle gemaakte kosten worden 
aangetoond door bewijsstukken. Toegekende middelen kunnen enkel gebruikt worden voor de 
uitvoering van het project. 

Voor projecten met een maximum bedrag van 500 euro ontvangt de aanvrager 100% van de 
toelage na goedkeuring van het project. Voor projecten boven de 500 euro geldt dat de 
aanvrager 70% van de toelage ontvangt na goedkeuring. De resterende 30% wordt na controle 
van de stukken en de resultaten uitbetaald, tenzij het bedrag herrekend moet worden op basis 
van de effectieve kostenberekening. In dat geval wordt het teveel terug opgeëist. 

Projecten dienen ten laatste 1 jaar na goedkeuring uitgevoerd en gerealiseerd te zijn. De 
verantwoordingsstukken, rekeningen en facturen worden ten laatste 2 maanden na de uitvoering 
voorgelegd. 

Op alle publicaties, promotiematerialen en uitnodigingen wordt het logo van de stad Beringen 
vermeld. 

Artikel 9: Onkosten 
Volgende kosten komen in aanmerking voor het buurtbudget: 

- alle directe kosten die noodzakelijk zijn om het project uit te voeren; 
- kosten ter verfraaiing of verbetering van ruimtes met een publieke functie; 
- aankopen van roerende goederen (verplaatsbare materialen) op voorwaarde dat deze 

geen persoonlijke eigendom worden of doorverkocht worden; 
- kosten voor het voeren van promotie. 

Onderhoudskosten van investeringen dienen mee begroot te worden in samenspraak met het 
stadsbestuur. 
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Volgende kosten worden niet gefinancierd via het buurtbudget: 

- personeelskosten en persoonlijke vergoedingen; 
- aankopen van onroerende goederen; 
- kosten voor voedsel en drank (uitgezonderd een beperkte tussenkomst bij 

receptiekosten), geschenken, persoonlijke vervoersonkosten, telecommunicatie en 
dergelijke; 

- overbodige of buitenissige onkosten voor eenvoudige diensten van commerciële 
organisaties die de bewonersgroep redelijkerwijze zelf of via andere vrijwilligers kunnen 
uitvoeren; 

- kosten voor straat- of wijkfeesten of voor culturele projecten, aangezien hiervoor andere 
reglementen van kracht zijn. 

 

Artikel 10: Slotbepalingen 
Als het ingediende project al voorkomt in het meerjarenplan van de stad, wordt er nagegaan of 
ondersteuning volgens de modaliteiten van dit reglement het project extra kan versterken. 

Alle gerealiseerde projecten worden mede-eigendom van het stadsbestuur. Dit betekent dat 
ideeën uit projecten door de stad Beringen ook in andere buurten kunnen opgezet worden. Het 
stadsbestuur voorziet in een partnerschap en (logistieke) ondersteuning voor elk project vanaf het 
doorstartmoment zoals beschreven in artikel 4. 

Bij het niet nakomen van het opgegeven engagement met de bijhorende verplichtingen, zal de 
stad Beringen het budget gedeeltelijk of volledig terugvorderen, uitgezonderd in geval van 
overmacht. 

Artikel 11: Inwerkingtreding 
Dit reglement treedt in werking vanaf 12 januari 2021. 


