Provincie West-Vlaanderen
Arrondissement Roeselare
Gemeente 8880 Ledegem

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN
VAN DE GEMEENTERAAD

ZITTING VAN 13 DECEMBER 2012.
AANWEZIG :

M. Bart Dochy, Burgemeester-voorzitter ;
Wally Corneillie, Greta Vandeputte, Geert Dessein en
Bart Ryde, Schepenen ;
Geert Wylin, Michel Taillieu, Lieven Vandermersch, Moreen Dewolf,
Marijke Devos-Joye, Gerda Dewulf, Louis Sandra, Ine Schoutteten,
Virgini Degroote, Geert Vanmarcke, Ronald Cambier, Dany Claeys,
Willy Claeys, Delphine Quaegebeur, Marianne Eeckhout en Luc Soete,
Raadsleden ;
Geert Demeyere, Gemeentesecretaris.

VASTSTELLEN VAN EEN GEMEENTELIJK REGLEMENT VOOR EEN BETOELAGING VOOR
HET ORGANISEREN VAN EEN BUURT- EN WIJKWERKING
DE GEMEENTERAAD,
Gelet op het gemeentedecreet, inzonderheid artikel 42 ;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad d.d. 11 oktober 2007 houdende vaststellen van een gemeentelijk
reglement voor een éénmalige betoelaging voor het organiseren van een buurt- en wijkwerking ;
Overwegende dat het wenselijk is om buurt- en wijkwerkingen een jaarlijkse betoelaging te geven in plaats van
een éénmalige ;
Overwegende dat de nodige kredieten voorzien zijn in de gewone begroting ;
Gehoord schepen Greta Vandeputte in haar toelichting ;
BESLUIT :

met 17 ja-stemmen (CD&V-VD-fractie, Sp.a-fractie, Vlaams Belang-fractie)
met 3 onthoudingen (Actief-fractie)

Artikel.1.- Het gemeentelijk reglement voor een éénmalige betoelaging voor het organiseren van een buurt- en
wijkwerking, zoals vastgesteld door de gemeenteraad d.d. 11 oktober 2007, wordt opgeheven en vastgesteld als
volgt:

Omschrijving en doelstelling wijkwerking
Artikel.1.- De initiatieven van de wijkcomités en buurtwerkingen, worden door het gemeentebestuur
ondersteund.
Deze zijn belangrijk omdat ze het gemeenschapsgevoel versterken en het democratisch gehalte bevorderen.
Begrippen
Artikel.2.Wijkwerking :

Werkgebied :

Een groep geëngageerde bewoners van een bepaalde wijk die in hun werkgebied activiteiten
organiseren.
Een straat, straten of delen ervan die de wijkwerking bestrijkt.
Een bepaalde straat of deel van een straat kan slechts behoren tot één wijk.
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Erkenning van een wijkwerking
Artikel.3.- Hiertoe wordt een aanvraag gericht aan het college van burgemeester en schepenen.
Voorwaarden :

- Naam, adres en telefoonnummer van minstens 2 wijkverantwoordelijken uit 2 verschillende
gezinnen
- Naam van de wijkwerking, het werkgebied
- Elke wijkwerking kan slechts éénmaal per jaar een aanvraag indienen tot het bekomen van
een toelage
- Een wijkwerking moet zich in al haar acties, activiteiten en communicatie steeds richten tot
alle inwoners van haar werkgebied, met extra aandacht voor mensen die door allerlei
oorzaken misschien niet zelf de stap zetten (ouderen, jongeren, kansarmen, allochtonen, ….).
Praktische uitvoering

Artikel.4.- Wijkverantwoordelijken richten een aanvraag aan het college van burgemeester en schepenen met
omschrijving, doelstelling van de activiteit en motivatie van aanwending van de toelage. Bij organisatie van een
buurt- of wijkfeest wordt jaarlijks, na aanvraag, een toelage van € 100,00 toegekend.

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
NAMENS DE GEMEENTERAAD,
De Secretaris,
get. G. Demeyere

De Burgemeester-voorzitter,
get. B. Dochy
Voor eensluidend uittreksel,

De Secretaris,

De Burgemeester-voorzitter,

G. Demeyere

B. Dochy
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