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j
•

DLGP-Objective: invoeren van nieuwe democratische structuren voor
participatie van de burgers: “demand-driven ”and grass-root level”.

•

ORG
O
G 3.43 – 3.47
> Bevolkingsparticipatie Plan (verplicht) (ggd door DR)
werkt het instituut van de ‘HOORZITTINGEN” uit
Besch. Min. R.O. (Level 2)

> Te hanteren Methodologie (verplicht)
Burgerparticipatief Planning en
Begrotings Methodlogie (Romeo Ramlakhan)

(Nog te verheffen tot Handleiding bij besch
besch. Min
Min. R
R.O.)
O)
> Te betrekken (nieuwe) Actoren:
(Noodzakelijk voor uitvoering van politiek-bestuurlijke taken van DR/RR
DA, DS, Bev. Participatie Commissie (verplicht invoeren) binnen de
structuren v/h
/h Commissariaat
C
i
i
(C
(Capaciteitsopbouw)
i i
b
)
Besch. Min.R.O. betr. Districts Organogram
Besch. Min. R.O. betr. Bev. Part. Cie / Platform
> Opzetten van BIC’s
BIC s

Wettelijke eisen
• GW: artikelen 157 en 159
> “Adm. Procedures bij wet mbt methodes en deelname door burgers in
de besluitvorming of in de beraadslagingen die hun betreffen (art
(art. 157)
> “beginselen van participatie democratie en decentralisatie van bestuur
en regelgeving (art. 159)

• WRO: Art.
Art 50
> DB moet bevolking betrekken bij Ressort- en Districtplan (lid 1)
> DB moet zorgen voor een communicatieproces ivm RP/DP (lid1)
> DB moett voorzieningen
i i
ttreffen
ff in
i h
hett ambtelijk
bt lijk
apparaat tbv informatie, voorlichting en inspraak (lid 2) –zie organogram

• IR: Art. 5 (art. 54 lid 1 WRO)
> DR stelt Districtsbegroting op nadat dit orgaan HOORZITTINGEN
heeft gehouden tijdens openbare vergaderingen (lid 1)
(Toelichting = vorm v. inspraak)
> Bijeenroepen openbare vergadering “in overleg” met RR’s.

HOORZITTINGEN
Ni t vereist
Niet
i t
• Niet vereist wanneer het gaat om opstelling
Ressortplannen en Districtsplannen volgens
WRO 51 t/m 53
> wel vereist participatie van de burgers
g
en
daarvoor is verantwoordelijk het
DISTRICTSBESTUUR (art. 50)
(betrekken van burgers, communicatie, informatie, voorlichting en inspraak)

> DLGP heeft gezorgd voor capaciteit tbv DB:
DFP, DA, BIC, BEP-cie/Platform en het
ontwikkelen van de ‘burgerparticpatieve
burgerparticpatieve
planning en begrotingsmethodologie middels
hoorzitting, zoals uitgewerkt in het Bev.Part. Plan, en
diverse documenten van PIU/LC’s
PIU/LC s en IC’s
IC s

Volgens begrotingskalender: Jan/febr/mrt)

HOORZITTINGEN
Wel vereist

• WEL vereist wanneer het gaat om opstelling van de
DISTRICTSBEGROTING volgens WRO Art. 54
> well vereist
i t participatie
ti i ti van d
de b
burgers en d
daarvoor iis
verantwoordelijk de DISTRICTSRAAD (IR Art. 5)
(houden van hoorzittingen tijdens openbare vergaderingen in
overleg met RR’s)
RR s)

> DR maakt gebruik van dezelfde capaciteit die DLGP tbv
het Districtsbestuur heeft opgezet:
DFP, DA, BIC, BEP-cie/Platform en het ontwikkelen van de ‘
burgerparticpatieve planning en begrotingsmethodologie middels
hoorzitting zoals uitgewerkt in het Bev.Part. Plan / Handleiding
g ((in p
proces))
Hoorzittigen

> Voorts vereist: (i) voldoende bekendheid aan de
vergaderingen, (ii) ter inzage legging van de conceptg
g
((iii)) voldoende ruimte aan de bevolking
g
begrotingsstukken,
geven om de vergadering bij te wonen (Toel. Art. 5 IR).
Volgens begrotingskalender: april en mei)

