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SOCIAAL BELEID.
1)
2)

Goedkeuring statuten 'Mechelse Adviesraad voor Personen met een
Beperking (Buitengewoon Meedoen)'.
Goedkeuring 'subsidiereglement bijzondere activiteiten en projecten voor
personen met een beperking'.

1) Goedkeuring statuten 'Mechelse Adviesraad voor Personen met een Beperking
(Buitengewoon Meedoen)'.
De beslissing wordt genomen met 30 stemmen voor (Fabienne Blavier, Alexander
Vandersmissen, Patrick Princen, Greet Geypen, Marina De Bie, Koen Anciaux, Björn Siffer,
Abdrahman Labsir, Vicky Vanmarcke, Gabriella De Francesco, Stefaan Deleus, Karel Geys,
Hamid Rif f i, Kristof Calvo, Zineb El Boussaadani, Tine Van den Brande, Bert Delanoeije, Pia
Indigne, Klaas Delrue, Arthur Orlians, Faysal El Morabet, Mats Walschaers, Charles Leclef, Rina
Rabau, Maxine Willemsen, Elisabet Okmen, Dirk Tuypens, Thijs Verbeurgt, Zohra Hadnan,
Shanna Jacops) en 8 onthoudingen (Frank Creyelman, Marc Hendrickx, Catherine François, Jan
Verbergt, Anne Delvoye, Ingrid Kluppels, Yves Selleslagh, Kenzo Van den Bosch)
2) Goedkeuring 'subsidiereglement bijzondere activiteiten en projecten voor
personen met een beperking'.
De beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

Motivering
Voorgeschiedenis
28/03/1996 Oprichting van een Mechelse raad die advies uitbrengt over alle problemen die
minder-validen rechtstreeks of onrechtstreeks aanbelangen, en zo nodig hierbij
aansluitende activiteiten neemt.
01/09/2021 De raad hervormt zich tot de ‘Mechelse Adviesraad voor Personen met een
Beperking’ met als roepnaam BUITENGEWOON MEEDOEN.
14/06/2021
Collegebeslissing 14 juni 2021 – agendapunt 87: verwijzing naar de
gemeenteraad.
Feiten en argumentatie
• Sinds de oprichting van de adviesraad in 1996 werden geen aanpassingen doorgevoerd aan
de statuten en het subsidiereglement. Dit zorgt ervoor dat deze documenten niet correct
meer aansluiten bij de visie, missie en werking van zowel de raad als de stad Mechelen.
Ook het taalgebruik is verouderd met terminologie die vandaag niet meer aan de orde is.
De adviesraad wil ook nauwer aansluiten bij het engagement van de stad om integrale
toegankelijkheid een meer prominente plek te laten innemen in haar werking.
• De herwerkte versies van de statuten en van het subsidiereglement worden ter
goedkeuring voorgelegd. Deze documenten werden opgesteld in een samenwerking tussen

een delegatie van de adviesraad zelf, de juridische dienst van de stad en de
toegankelijkheidsambtenaar. De documenten werden tevens ter goedkeuring voorgelegd
binnen de adviesraad zelf.

Besluit:
Artikel 1
De gemeenteraad keurt de statuten goed van de ‘Mechelse Adviesraad voor Personen met een
Beperking (roepnaam: Buitengewoon Meedoen)’.
(bijlage)
Artikel 2
De gemeenteraad keurt de hernieuwing goed van het 'subsidiereglement bijzondere
activiteiten en projecten voor personen met een beperking' .
(bijlage)
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Mechelse Adviesraad voor Personen met een Beperking

Statuten

Art. 1 Oprichting, benaming en zetel
§1. Op 28 maart 1996 werd overgegaan tot de oprichting van een Mechelse raad die
advies uitbrengt over alle problemen die minder-validen rechtstreeks of onrechtstreeks
aanbelangen, en zo nodig hierbij aansluitende activiteiten neemt.
Op 1 september 2021 hervormt deze raad zich tot de ‘Mechelse Adviesraad voor
Personen met een Beperking’ met als roepnaam BUITENGEWOON MEEDOEN.
§2. BUITENGEWOON MEEDOEN heeft zijn zetel op het stadhuis, Grote Markt 21 te
2800 Mechelen.
Art. 2 Missie & opdracht
§1. BUITENGEWOON MEEDOEN streeft naar een inclusieve en integrale
toegankelijkheid van alle personen met een beperking in de stad Mechelen; dit in
nauwe samenwerking met het stadsbestuur, zijn bevoegde diensten en alle particuliere
& publieke initiatieven voor/door personen met een beperking die een actieve werking
hebben binnen het grondgebied Mechelen.
§2. BUITENGEWOON MEEDOEN heeft als opdracht:
• advies geven over onderwerp gebonden materies aan het stadsbestuur (op
aanvraag of op eigen initiatief);
• de belangen van personen met een beperking verdedigen;
• de integrale toegankelijkheid van de stad Mechelen bevorderen;
• verbeteracties op touw zetten in het streven naar een integraal toegankelijk
Mechelen;
• de participatie van personen met een beperking in het stadsleven bevorderen en
stimuleren;
• het bevorderen en het organiseren van overleg, coördinatie en samenwerking
tussen de aangesloten organisaties en verenigingen;
• het stimuleren van inspraak en het betrekken van personen met een beperking
bij de uitbouw van het lokale beleid;

•

het sensibiliseren van de ruimere bevolking inzake de talenten van personen met
een beperking en hun meerwaarde voor de stad Mechelen.

§3. Daarnaast organiseert BUITENGEWOON MEEDOEN jaarlijks verschillende
activiteiten en zet het sensibiliseringsacties op ten overstaan van alle Mechelaars.
§4. BUITENGEWOON MEEDOEN is een adviesorgaan en heeft als dusdanig geen
beslissingsbevoegdheid over het te voeren beleid.
Art. 3 Samenstelling:
§1. BUITENGEWOON MEEDOEN is samengesteld uit vertegenwoordigers van
particuliere en publieke initiatieven voor/door personen met een beperking die een
actieve werking hebben binnen het grondgebied Mechelen (vaste leden) aangevuld met
experten en waarnemers (aanvullende leden).
§2. De adviesraad is samengesteld uit vaste en aanvullende leden.
Vaste leden:
• de vaste leden zijn de vertegenwoordigers van particuliere en publieke
initiatieven voor/door personen met een beperking die een actieve werking
hebben binnen het grondgebied Mechelen;
• gemeenteraadsleden en leden van het college van burgemeester en schepenen
kunnen geen vast lid worden;
• ten hoogste twee derde van de vaste leden mag van hetzelfde geslacht zijn;
• kandidaat vaste leden moeten hun schriftelijke kandidatuur stellen bij de
voorzitter of voorgedragen worden door één van de vaste leden van de
adviesraad;
• over de toetreding van een nieuw vast lid wordt in het geheim gestemd met een
gewone meerderheid van de aanwezige vaste leden;
• om te kunnen beslissen over de uitsluiting of weigering van een vast lid moet
twee derde van de vaste leden aanwezig zijn en is een tweederdemeerderheid
van de aanwezigen vereist; het uitgesloten lid heeft recht op een wederwoord of
een verdediger;
• elk vast lid wordt vertegenwoordigd door een natuurlijk persoon, hiervoor wordt
één persoon aangeduid + één plaatsvervanger;
• van elk vast lid wordt verwacht dat hij/zij (of zijn/haar plaatsvervanger) aanwezig
is op alle vergaderingen van de adviesraad;
• elk vast lid heeft 1 stem in de vergadering.

Aanvullende leden:

•

•
•
•

de aanvullende leden zijn: experten, ervaringsdeskundigen, waarnemers zoals
politici, stadsfunctionarissen, vertegenwoordigers van niet-Mechelse
organisaties, specialisten inzake inclusie en integrale toegankelijkheid, enz..;
aanvullende leden worden uitgenodigd door het kernbestuur, op voorstel van de
leden en/of het stadsbestuur;
het zijn de vaste leden die beslissen over de toetreding van een nieuw
aanvullend lid;
aanvullende leden hebben geen stemrecht.

§3. Kernbestuur:
Het kernbestuur bestaat uit een voorzitter, penningmeester en secretaris aangevuld met
de stadsfunctionaris. Deze functies worden verkozen uit de vaste leden zoals bepaald
in het intern reglement.
Het kernbestuur geeft sturing aan de adviesraad, bereidt de vergaderingen voor en is
hét aanspeekpunt voor de Mechelaar. Daarnaast kunnen zij tijdelijke werkgroepen
oprichten of taken delegeren aan 1 of meerdere leden of externen.
Art. 4 Beslissingen & wijze van stemmen:
§1. Inzake beslissingen wordt er steeds naar een mondelinge consensus gestreefd.
§2. Indien er bij gebrek aan een consensus toch tot een stemming wordt overgegaan,
heeft elk aanwezig vast lid één stem. De stemmingen verlopen als volgt:
• alle beslissingen, met uitzondering van de wijziging van de statuten en het
uitsluiten of weigeren van leden, worden genomen met een gewone meerderheid
van stemmen (50+1);
• voor een wijziging van de statuten en het uitsluiten of weigeren van een lid, dient
twee derde van de stemgerechtigde vaste leden vertegenwoordigd te zijn en is
een tweederdemeerderheid vereist;
• een geheime stemming vindt plaats wanneer min. 3 vaste leden hierom vragen;
• over personen wordt er bij gebrek aan consensus altijd geheim gestemd;
• Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.
Art. 5. Verslagen en adviezen
§1. Het verslag van elke vergadering wordt gemaakt door de stadsfunctionaris en wordt
door hem/haar verstuurd naar alle leden. Dit verslag wordt tevens openbaar gemaakt.
De stadsfunctionaris geeft het ook ter kennis aan het College van Burgemeester en
Schepenen.
§2. Adviezen worden door de stadsfunctionaris binnen de eenentwintig dagen
overgemaakt aan het College van Burgemeester en Schepenen. Indien verschillende
standpunten tegenover elkaar staan, vermeldt het advies ook de

minderheidsstandpunten ter informatie op voorwaarde dat deze standpunten worden
gesteund door tenminste één derde van de leden.
§3. Het College van Burgemeester en Schepenen verbindt zich ertoe schriftelijke
feedback te geven op de geformuleerde adviezen via de stadsfunctionaris en dit binnen
31 dagen na het overmaken van het advies.
Art. 7. Statuten
§1. De stemming over het goedkeuren en wijzigen van de statuten gebeurt met de
meerderheden zoals voorzien in het intern reglement.
§2. De beslissing wordt als advies overgemaakt aan het College van Burgemeester en
Schepenen en de Gemeenteraad, die als enigen bevoegd zijn voor het goedkeuren van
de statuten van de BUITENGEWOON MEEDOEN en de wijzigingen ervan.

Art. 8. Intern reglement
BUITENGEWOON MEEDOEN werkt met een intern reglement. Dit intern reglement is
niet strijdig zijn met onderhavige statuten, maar vult deze aan daar waar nodig.
Art. 9. Vergaderplaats
De stad Mechelen stelt, in de mate van het mogelijke, een lokaal ter beschikking van
BUITENGEWOON MEEDOEN en haar kernbestuur voor het houden van hun
vergaderingen.
Art. 10. Werkingskosten
De gemeenteraad bepaalt jaarlijks een budget voor de werkingskosten van
BUITENGEWOON MEEDOEN.

Mechelse Adviesraad voor Personen met een Beperking

Subsidiereglement bijzondere activiteiten en
projecten voor personen met een beperking

Art. 1 Doel
Binnen de perken van het beschikbare krediet kan aan vernieuwende projecten en
activiteiten die de participatie, emancipatie en het algemeen welzijn van personen
met een beperking bevorderen, subsidie toegekend worden volgens de normen en
voorwaarden zoals hieronder beschreven.
Art. 2 Beheer
BUITENGEWOON MEEDOEN, de Mechelse Adviesraad voor Personen met een
Beperking, beheert dit subsidiekrediet. Zij wijzen autonoom maar gemotiveerd de
subsidies toe aan projecten die plaatsvinden binnen het grondgebied Mechelen die
voldoen aan alle hieronder beschreven voorwaarden.
Art. 3 Wie kan aanvragen
§1. Enkel vzw’s, feitelijke verenigingen of social profit organisaties kunnen een
aanvraag indienen.
§2. Om een projectaanvraag in te dienen moet men geen lid zijn van de adviesraad.

Art. 4 Voor welke activiteiten
§1. Het project moet gericht zijn op het bevorderen van de toegankelijkheid en
integratie van personen met een beperking in het stadsleven op het grondgebied
Mechelen.

§2. Om voor subsidiëring in aanmerking te komen moeten de projecten en
activiteiten voldoen aan een aantal inhoudelijke voorwaarden:
• de projecten en activiteiten moeten vernieuwend zijn en
• ofwel de kansen op maatschappelijke participatie van personen met een
beperking verhogen;
• ofwel de emancipatie van personen met een beperking als groep bevorderen;
• ofwel de zelfredzaamheid van personen met een beperking stimuleren.
Deze opsomming is niet limitatief.
§3. Hetzelfde project kan maximaal 2 maal gesubsidieerd worden.
§4. Projecten die té nauw aansluiten bij de reguliere werking van de vereniging
komen niet in aanmerking.
§5. Om in aanmerking te komen voor subsidie moeten de projecten en activiteiten
maximaal toegankelijk zijn voor personen met een beperking.
§6. Enkel projecten en activiteiten die de aanvrager zelf organiseert komen in
aanmerking voor subsidie.
§7. Deelname aan activiteiten van andere organisaties komen niet in aanmerking.
§8. Activiteiten en projecten die reeds een projecttoelage vanuit de stad Mechelen
ontvangen komen niet in aanmerking volgens dit reglement.
Art. 5 Procedure
§1. Er zijn 2 rondes met een deadline in het voor- en najaar nl. 15 januari en 15 juli
van elk werkjaar.
§2. Elke vereniging kan jaarlijks 1 aanvraag indienen.
§3. De aanvraag moet schriftelijk gebeuren volgens de standaard formulieren,
gedateerd én gehandtekend (bij eventuele problemen of onduidelijkheden kan
contact opgenomen worden met het kernbestuur). Deze aanvraag bevat een
toelichting over het project of de activiteit en een kostenraming.
§4. De subsidie wordt uitgekeerd na het indienen van inhoudelijk en financiële
bewijsvoering en dit ten laatste 30 dagen na realisatie van het project.
§5. Indien een vereniging niet in orde is met de bewijsvoering van een vorig project,
komt men niet in aanmerking voor subsidiëring van een nieuwe aanvraag.

§6. De projectaanvragen die aan de richtlijnen voldoen, worden voorgelegd aan de
adviesraad die met een gewone meerderheid beslist.
§7. Een subsidie bestaat maximaal uit 600 euro per project per jaar met uitzondering
van projecten met verschillende partners (elke partner kan voor zijn aandeel een
subsidie aanvragen). Het is de adviesraad die met een gewone meerderheid van
stemmen het bedrag bepaald.
§8. De subsidie mag enkel worden aangewend voor het doel waarvoor ze werd
aangevraagd
§9. De subsidies worden toegekend tot zolang het subsidiekrediet dit toelaat.
Art.6 Publiciteit
De publiciteit die omtrent het project of de activiteit wordt gemaakt, draagt de logo’s
van de stad Mechelen én van BUITENGEWOON MEEDOEN.
Art. 7 Controle
Zowel de stad Mechelen als BUITENGEWOON MEEDOEN kunnen bijkomende
inlichtingen vragen. De initiatiefnemer verbindt er zich toe bijkomende inlichtingen te
verstrekken en een eventuele controle te aanvaarden. Foutieve of onvolledige
inlichtingen, alsook de vaststelling dat een subsidie voor een ander doel is
aangewend, hebben gehele of gedeeltelijke schrapping of terugvordering van de
subsidie tot gevolg.
Art. 8 Bekrachtiging
Dit subsidiereglement wordt van kracht op 1 september 2021 en vervangt alle
voorgaande regelementen.

