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SOCIAAL BELEID. Goedkeuring optimalisering reglement ter ondersteuning
van BuurtEngagementsNetwerken (BEN’s), met ingang van 1 juni 2021.

De beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

Motivering
Voorgeschiedenis
• De gemeenteraad heft in vergadering van 16 december 2019 – agendapunt 63 – het
reglement ‘bewonersinitiatieven’ op en keurt het nieuw reglement
“buurtengagementsnetwerken” goed.
• Collegebeslissing 10 mei 2021 – agendapunt 39: verwijzing naar de gemeenteraad.
Feiten en argumentatie
Het reglement ‘buurtengagementsnetwerken’ (BEN’s)trad in voege op 1 januari 2020. Er
werden - voor de start van de coronapandemie (januari tot maart 2020) - heel wat aanvragen
ontvangen voor het subsidiëren van diverse buurtinitiatieven. Veel van deze initiatieven
konden uiteindelijk niet doorgaan. Het gemis aan sociaal contact werd gedurende de pandemie
steeds sterker ervaren, waardoor ook de problematiek van sociale eenzaamheid werd
blootgelegd. Bedoeling is daaraan te verhelpen door een aanpassing van het reglement.
De basisf ilosofie van het reglement blijft overeind. Namelijk dat buren samen hun buurt
aangenamer kunnen maken door verbindende initiatieven op te zetten. De blijvende
investering in een buurt is noodzakelijk om veerkrachtige en zorgzame buurten te maken.
Waar buren ervaringen delen, die het aangenaam wonen maken, daar staan ze ook vaker klaar
voor elkaar. Het reglement biedt een ondersteuning, aan bewoners die de handen uit de
mouwen willen steken en hun buurt willen opwaarderen. Een verdere uitbreiding, verfijning en
verduidelijking van het BEN-reglement is nodig om tegemoet te komen aan de hedendaagse
noden. Doel is de aanvragers beter te inf ormeren en hen meer mogelijkheden te bieden.
Met het reglement wordt gestreefd naar duurzame inf ormele burennetwerken die tot uiting
komen in gezamenlijke engagementen. Bedoeling is de participatiedrempels weg te werken. Er
wordt een opdeling gemaakt in enkelvoudige (kleine) aanvragen en jaarprogramma’s met
meerdere activiteiten. Met de kleine aanvragen wordt meer experimenteerruimte geboden voor
buurtbewoners die hun eerste buurtactiviteit willen organiseren. Buurtnetwerken die al op
dreef zijn zullen door het aanvragen van een jaarprogramma minder administratie hebben en
meteen ook een extra financieel voordeel omdat ze meer organiseren in de buurt. De
goedkeuringsprocedure voor kleine aanvragen wordt versneld, zodat kleinschaligere
activiteiten ook een overeenstemmende doorlooptijd krijgen. Dat zorgt ook voor een
vermindering in administratie bij de betrokken dienst.

Er werd een analyse uitgevoerd van het oorspronkelijke reglement met volgende vaststellingen
als resultaat:
• Positieve aspecten
- stimuleert de creativiteit, vergroot de inspiratie en de kijk van buurtinitiatieven om
ruimer te denken vb. diversiteit, betrokkenheid,…
- bevordert de betrokkenheid van de initiatief nemers door het indienen van een
weldoordacht initiatief
- aanvragers maken regelmatig gebruik van coaching, begeleiding en f eedback
- bewijslast is beperkt
- visualisering van voorbeelden en BEN’s op de website
• Negatieve aspecten
- onvoldoende laagdrempelig, onduidelijke verwoording en niet weggelegd voor iedereen
om een gedegen dossier in te dienen
- tijdsinvestering dienst is groot om unif ormiteit te waarborgen
- transparantie bij beoordeling door de jury kan beter
- geef t soms het idee dat alleen grootschalige activiteiten in aanmerking komen
- beperkte stimulansen op langdurige en blijvende engagementen
Op basis van deze analyse en rekening houdend met de 4 inhoudelijke doelstellingen (impact,
betrokkenheid, diversiteit en langdurig karakter werd het reglement bijgeschaafd:
• De drempels voor deelname worden verlaagd.
- Naast de reeds voorziene algemene coaching en begeleiding door een
projectmedewerker sociale cohesie, zal er meer vanuit de buurt gewerkt worden door
andere medewerkers (binnen het kader integrale buurtontwikkeling). Dit om dichter bij
de initiatief nemers te staan, maar ook om aanvragers voor indiening te ondersteunen
en hun ideeën af te toetsen zodat een subsidieaanvraag eenvoudiger wordt.
- Er wordt gekozen voor het gebruik van duidelijke en eenvoudige taal gekoppeld aan
concrete voorbeelden ter inspiratie vb. moestuintjes aanleggen, lessen GSM-gebruik
voor senioren, koffieklets met alleenstaanden/eenzamen, buurtfeest,….
• Om de ef ficiëntie en tijdsinvestering van de aanvragen te bewaken, wordt ervoor geopteerd
om enkel bij een negatief advies een onderbouwde argumentering toe te voegen. Inzake de
unif ormiteit biedt het reglement de nodig houvast door de beoordeling te verif iëren op
basis van de inhoudelijke en praktische voorwaarden (cfr. artikel 3).
• Er zal nog steeds gewerkt worden met een jury van minstens 3 leden en de transparantie
wordt verhoogd door de inhoudelijke en praktische voorwaarden duidelijk van elkaar te
onderscheiden.
• Het reglement blijf t kleinschalige initiatieven subsidiëren, maar verduidelijkt nu dat ze
zeker niet uit de boot vallen door: het opsommen van enkele concrete voorbeelden, het
verkorten van de doorlooptijd van een kleine BEN (categorie 1) en de experimenteerruimte
die gecreëerd wordt. Deze betrachting is ook terug in de verduidelijking van categorie 1 en
meer bepaald in de voetnoot: “Kies je voor categorie 1 dan krijg je de mogelijkheid om
aparte en kleinschalige activiteiten op te starten en uit te proberen, een zogenaamde try out. Met de mogelijkheid om de geslaagde activiteiten in de toekomst verder te
bestendigen en eventueel te laten groeien. Zo kan de aanvrager misschien in een volgende
fase opteren voor categorie 2 of 3.”
• Met de verbeteringen aan het reglement worden de organisatoren van het buurtnetwerk
gestimuleerd om initiatieven met een langdurig en blijvend karakter op te zetten. Er wordt
voor gezorgd dat initiatief nemers die meerdere activiteiten per jaar plannen, een grotere
f inanciële ondersteuning ontvangen (zie de categorieën in artikel 6) en dat ze zelf minder
administratie hebben. Ook hier kan verwezen worden naar de voetnoot: “Door te kiezen
voor categorie 2 of 3 moedigen we initiatiefnemers aan om te gaan voor meerdere
activiteiten per jaar met een langdurig en gevarieerd engagement. Indien je dus kiest voor
meerdere activiteiten per jaar zal je hiervoor een extra financieel voordeel ontvangen.”
In het reglement werden volgende voornaamste veranderingen doorgevoerd:
Artikel

Huidig reglement
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Vernieuwd reglement
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2. Doel

3.
Voorwaarden

*bewonersinitiatieven met
een blijvend, langdurig en
opbouwend karakter

*bewonersinitiatieven met een opbouwend
karakter. Streven naar een blijvend en
langdurig engagement.

*voorbeelden te algemeen
en soms onduidelijk

*voorbeelden zijn concreter en worden
eenvoudiger weergegeven

Algemeen, vaag, soms
onduidelijk en onvolledig

*Opgesplitst in inhoudelijke en praktische
voorwaarden
* Verwoord in eenvoudigere taal en
verduidelijkt met voorbeelden
*Extra aandacht voor een gevarieerd aanbod
en niet-winstgevende activiteiten

4. Aanvraag

Procedure met jury

*De rubriek ‘Aanvraag’ is opgesplitst in
° Hoe dien je een aanvraag in?
Met een verduidelijking omtrent de inhoud
van een jaarprogramma
° Wanneer dien je een aanvraag in?
2 verschillende indienmomenten voor
categorie 1 en categorie 2 of 3
° Wat gebeurt met je aanvraag ?
Extra vermelding hoe de procedure verloopt.

5.
Goedkeuring

Vervat in artikel 4

Aparte artikel toegevoegd met 2 aparte
jury’s, af hankelijk van categorie 1 en
categorie 2 of 3, rekening houdend met
laagdrempeligheid en vlotte beoordeling.
•

Aanvragen voor categorie 1
• worden maandelijks
beoordeeld door een jury
bestaande uit drie leden van
de stad.
• De beoordeelde aanvragen van
categorie 1 worden
tweemaandelijks ter aktename
voorgelegd aan het college van
burgemeester en schepenen.

•

6. Financiële

Jury adviseert de subsidie
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Aanvragen voor categorie 2 en 3
• worden tweemaandelijks
beoordeeld door een jury
bestaande uit drie leden van
de stad, aangevuld met enkele
experten:
• De beoordeelde aanvragen van
categorie 2 en 3 worden
binnen de 4 weken ter
goedkeuring voorgelegd aan
het college van burgemeester
en schepenen.
Subsidie op basis van 3 categorieën waarbij
3

ondersteuning

langdurig en blijvend engagement extra
beloond wordt met een hogere f inanciële
ondersteuning. Geen combinatie mogelijk.
•

•

•

Categorie 1: één activiteit geef t recht
op subsidie van max. 500 euro. Elke
aanvrager kan max. tweemaal
gebruik maken van categorie 1 per
jaar.
Categorie 2: een jaarprogramma met
3 activiteiten/jaar geeft recht op een
subsidie van max. 1800 euro. De
subsidie heef t betrekking op het
ganse jaarprogramma en niet voor de
activiteiten af zonderlijk.
Categorie 3: een jaarplanning met 4
of meer activiteiten/jaar geeft recht
op een subsidie van max. 2600 euro.
De subsidie heef t betrekking op het
ganse jaarprogramma en niet voor de
activiteiten af zonderlijk.

Het oorspronkelijke reglement en het geoptimaliseerde reglement worden voorgelegd (bijlage).
Financiële gevolgen
Jaarlijks is een budget voorzien van 38.200 euro voor het betoelagen van de
buurtengagementsnetwerken.

Besluit:
Artikel 1
De gemeenteraad keurt het geoptimaliseerde reglement ter ondersteuning van
BuurtEngagementsNetwerken (BEN’s) goed, met ingang van 1 juni 2021.
Het vorige gemeenteraadsbesluit ten deze wordt opgeheven.
(bijlage)
Namens de gemeenteraad:
De algemeen directeur
(get.) Erik Laga

De voorzitter
(get.) Fabienne Blavier
Voor eensluidend uittreksel:
NAMENS DE GEMEENTERAAD:

Bij verordening:

Erik Laga
algemeen directeur
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Mechelen, 2 juni 2021

Fabienne Blavier
voorzitter
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Voor bekendmaking
Mechelen, 2 juni 2021

Erik Laga
algemeen directeur
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Alexander Vandersmissen
burgemeester wd.
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Reglement ter ondersteuning van
BuurtEngagementsNetwerken (BEN’s)
Artikel 1. Timing
Dit reglement treedt in werking vanaf 1 juni 2021.

Artikel 2. Doel van de initiatieven
Met dit reglement ondersteunen we bewonersinitiatieven met een opbouwend karakter.
We streven naar een blijvend en langdurig engagement.
We geloven immers in de kracht van mensen. We gaan er vanuit dat Mechelaars heel wat
goede ideeën hebben om in hun straat, in hun buurt de sociale cohesie te verbetere n
door meer betrokkenheid, meer samenhorigheid en meer aandacht vóór elkaar.
We dagen alle Mechelaars uit om dergelijke initiatieven of engagementen in hun straat of
buurt op te nemen en uit te werken. We gaan de uitdaging aan om tot inf ormele
buurtnetwerken te komen, zodat de verbondenheid tussen omwonenden in buurten een
werk wordt van velen.
Kerngedachten voor een BuurtEngagementsNetwerk (BEN) zijn;
-

Samen werken aan solidariteit en engagement in je buurt;
Samen bouwen aan de leef baarheid in je straat of buurt;
Zorg dragen voor je straat, je buurt en de bewoners die er wonen.
Fier zijn op je straat of buurt en dit delen met je buren en omwonenden
Ons Mechelengevoel (onze straat gevoel, ons buurt gevoel) versterken;
Mee jouw straat of buurt mooier maken, verbeteren, gezelliger maken, …
Bewoners samen laten leren en delen, zich verantwoordelijk laten voelen voor hun
buren en omwonenden.

Welke initiatieven kan de stad - bij wijze van voorbeeld - ondersteunen?

-

de straat of buurt mooier maken zodat er ontmoetingsplekken, praathoekjes e.d.
ontstaan

-

meer groen in je buurt vb. samen moestuintjes aanleggen, bloembakken op de
vensterbanken plaatsen, f ruitbomen planten,…

-

computerlessen of lessen rond gebruik GSM/Smartphones geven aan kansarme
kinderen, aan senioren,….

-

kinderactiviteiten (springkastelenfestijn, straattekeningen, spelletjesnamiddag,…)
organiseren

-

hulpzorg voorzien met aandacht voor hulpbehoevenden bv. boodschappendienst
en klusjesdienst

-

ontmoetingsactiviteiten voorzien voor alleenstaanden vb. koffieklets,
buurtwandeling,…

-

een lokale kunstenaar of artiest uitnodigen om de activiteit een artistieke
meerwaarde te geven vb. muzikaal optreden, een tentoonstelling of een workshop
(f otografie, pottenbakken, schilderen,….)

-

een buurtschoonmaak of buurtwebsite, wijk- of buurtfeest rond een bepaald
thema organiseren vb. Pasen, Halloween,…

-

een initiatief rond circulaire economie opzetten met je buurt d.w.z. hergebruiken
van materiaal, delen van materiaal vb. een klusbib om gereedschappen uit te
lenen, oude f ietsen herstellen en samen f ietstochten organiseren, naaiclub met
oude stof fen organiseren, workshop meubels maken van minderwaardig of
recyclagehout, …

Dit lijstje zijn voorbeelden ter inspiratie. Laat je creativiteit samen werken.

Artikel 3. Voorwaarden
INHOUDELIJKE VOORWAARDEN
•

Impact in de buurt
Je toont aan welke verandering je met jouw activiteit wil bekom en in j e str aat,
buurt, wijk of dorp.
Waarom wil je deze activiteit organiseren? Wat zou dit voor j ouw buur t kunnen
betekenen? Bijvoorbeeld: ontmoeting stimuleren, eenzaamheid doorbreken,
ouderen helpen, meer groen in de buurt, andere doelgroepen bereiken,…

•

Betrokkenheid van de buurt
Je betrekt bij de activiteit zoveel mogelijk buren of buurtbewoners of gaat een
samenwerking aan met een lokale organisatie.
Op welke manier betrek je anderen bij het initiatief ? Kunnen ze ook samen mee
de organisatie opnemen of kunnen ze vooral deelnemen? Bijvoorbeeld: betrek
vanaf de start andere buurtbewoners die mee kunnen nadenken en uitvoeren,
betrek een verenigingen, ga in gesprek met een school, …

•

Bereik diverse deelnemers van de buurt
Je probeert een ruim publiek in je buurt te bereiken en zorg ervoor dat ze er aan
kunnen deelnemen (jong/oud, groot/klein, alleenstaanden, migratieachtergrond,
kwetsbaren, …).

•

Langdurig engagement in de buurt
Je denk na op welke manier het initiatief langer kan blijven bestaan of kan
groeien. Bijvoorbeeld door regelmatig activiteiten te organiseren, jaarlijks
herhalen, uitbreiding met nieuwe activiteiten, …

PRAKTISCHE VOORWAARDEN
•

Organiseer samen met anderen
Voor een geldige aanvraag moet je met drie verantwoordelijke aanvragers of
initiatief nemers zijn, woonachtig in dezelf de buurt.

•

Communiceer duidelijk naar je buurt
In al je communicatie(materiaal) meld je steeds ‘met steun van Stad Mechelen’.

•

Zorg voor variatie in het aanbod
Zorg (bij meerdere activiteiten) voor een gevarieerd en af wisselend aanbod. Zo
kan iedere buurtbewoner er zijn voldoening in vinden.

•

Laat iedereen deelnemen
Nodig alle bewoners uit binnen je vooropgesteld gebied (straat, buurt, wijk,
dorp…).

•

Activiteiten gericht op winst worden niet gesubsidieerd
De subsidie dient om het eventueel verlies van de activiteit (verschil uitgaven en
inkomsten) op te vangen met een maximum zoals bepaald in de categorieën van
artikel 5. Je toont het verlies aan door een realistische raming (uitgaven en
ontvangsten) op te maken bij je aanvraag.

•

Inspireer anderen en wees fier op je buurt
Maak na elke activiteit binnen de maand een kort verslag en bezorg wat
beeldmateriaal van de activiteit. De stad plaatst dit online zodat jullie anderen
kunnen inspireren en we in kaart brengen waar er buurtnetwerken ontstaan.
AANDACHT

•

De subsidie kan niet dienen voor eten/drank of personeelskosten.

•

Bij misbruik of het niet volgen van de voorwaarden kan de stad, na beoordeling
van de jury en bekrachtiging van het college, de subsidie terugeisen.

•

Activiteiten binnen de reguliere werking van lokale socio-culturele verenigingen,
behorend tot een landelijke organisatie, komen niet in aanmerking voor deze
subsidie (vb. Okra, Femma, Samana, Humanistisch Verbond, Davidfonds,
Landelijke Gilden,…)

Opmerking
Wanneer je een activiteit of evenement plant op het openbaar domein, moet je
bijkomend een aparte aanvraag indienen via het evenementenloket
www.mechelen.be/evenementenloket.

Artikel 4. Aanvraag

Hoe dien je een aanvraag in?
•

Vul het aanvraagformulier digitaal in via www.mechelen.be/ben.

•

Dien je een aanvraag in voor categorie 2 en 3 dan moet je een globaal
jaarprogramma en de totale f inanciële raming toevoegen. Hierin staat:

-

een opsomming van de verschillende activiteiten
een motivering van de voorwaarden per activiteit
een raming van de inkomsten en uitgaven per activiteit
een globale raming van de inkomsten en uitgaven voor het ganse jaarprogramma

Wanneer dien je een aanvraag in?
•

Een aanvraag voor categorie 1 dien je in ten laatste 4 weken voor de start van de
activiteit.

•

Een aanvraag voor categorie 2 en 3 dien je in ten laatste 2 maanden voor de start
van de eerste activiteit.

Wat gebeurt er met je aanvraag?
•

Een medewerker van de betrokken dienst bekijkt of:

-

de aanvraag volledig en correct is ingevuld met de bijhorende raming

-

de aanvraag voldoet aan de voorwaarden nl.:
▪
▪

inhoudelijk: impact, betrokkenheid, diversiteit en langdurig karakter
praktisch: verantwoordelijken, communicatie, gevarieerd aanbod,
uitnodiging alle buurtbewoners, geen winstgevende activiteiten (op
basis van een raming) en kort verslag met beeldmateriaal achteraf

* Voldoet de aanvraag niet aan de voorwaarden, dan ontvang je een advies met enkele
aanpassingen. Zo kan je alsnog een subsidie ontvangen.
•

Voldoet je aanvraag aan de voorwaarden, dan zal de jury deze in een volgende
stap beoordelen.

Artikel 5. Goedkeuring
•

Aanvragen worden beoordeeld op basis van de voorwaarden zoals gesteld in
artikel 3 en rekening houdend met de raming.

•

Aanvragen voor categorie 1

-

worden maandelijks beoordeeld door een jury bestaande uit drie leden van de
stad.

-

de beoordeelde aanvragen van categorie 1 worden tweemaandelijks ter akte
name voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen.

•

Aanvragen voor categorie 2 en 3

-

worden tweemaandelijks beoordeeld door een jury bestaande uit drie leden van
de stad, aangevuld met enkele experten.

-

de beoordeelde aanvragen van categorie 2 en 3 worden binnen de 4 weken ter
goedkeuring voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen

•

Bij een negatieve beslissing zal het college van burgemeester en schepenen
steeds de nodige argumentatie bijvoegen en wordt deze f eedback bezorgd aan de
aanvragers binnen de week.

•

Bij goedkeuring worden de aanvragers eveneens binnen de week op de hoogte
gesteld van de beslissing.

Artikel 6. Financiële ondersteuning
•

Buurtengagementsnetwerken op Mechels grondgebied krijgen een subsidie binnen
de jaarlijks goedgekeurde begrotingskredieten van de stad.

•

De subsidie hangt af van het aantal geplande activiteiten per jaar(*). Je kiest uit
volgende categorieën (°) :

-

Categorie 1: één activiteit geef t recht op subsidie van max. 500 euro. Elke
aanvrager kan max. tweemaal gebruik maken van categorie 1 per jaar.

-

Categorie 2: een jaarprogramma met 3 activiteiten/jaar geef t recht op een
subsidie van max. 1800 euro. De subsidie heef t betrekking op het ganse
jaarprogramma en niet voor de activiteiten af zonderlijk.

-

Categorie 3: een jaarplanning met 4 of meer activiteiten/jaar geeft r echt op een
subsidie van max. 2600 euro. De subsidie heef t betrekking op het ganse
jaarprogramma en niet voor de activiteiten af zonderlijk.

Je kan de categorieën niet combineren. We betalen de subsidie uit via over schrij ving in
één bedrag.
Kom je het engagement niet na of merken we misbruik? Dan kunnen we de subsidie
terugvragen en de initiatief nemers uitsluiten bij een nieuwe aanvraag

(*) Een activiteit binnen een buurtengagementsnetwerk heeft een algemene benaming voor het
gans initiatief (vb. buurt- of wijkfeest, info-moment, tentoonstelling, opruimactie, plantendag,...)
met een afbakening in tijd (namiddag, avond, hele dag, weekend of week mits aaneensluitend) en
bestaat uit een globaal programma met eventueel aparte onderdelen of sub -activiteiten (vb. een
buurtfeest opgedeeld in een receptie, kinderanimatie, rommelmarkt, optredens,… of een
plantendag opgedeeld in een info-moment, het planten zelf en een inhuldiging of een
tentoonstelling opgedeeld in een verwelkoming, bedanking en rondleiding,…. )
(°) Kies je voor categorie 1 dan krijg je de mogelijkheid om aparte en kleinschalige activiteiten op
te starten en uit te proberen, een zogenaamde try -out. Met de mogelijkheid om de geslaagde
activiteiten in de toekomst verder te bestendigen en eventueel te laten groeien. Zo kan je
misschien in een volgende fase opteren voor categorie 2 of 3.
Door te kiezen voor categorie 2 of 3 moedigen we initiatiefnemers aan om te gaan voor meerdere
activiteiten per jaar met een langdurig en gevarieerd engagement. Indien je dus kiest voor
meerdere activiteiten per jaar zal je hiervoor een extra financieel voordeel ontvangen.

