Reglement van het Burgerparlement voor het Klimaat
INLEIDING
In 2019, ingevolge een burgerinterpellatie van het collectief Rise For Climate, heeft de gemeenteraad
van Ukkel unaniem een motie over de klimaatnoodtoestand aangenomen. Om de vastgelegde
doelstellingen te behalen, meer bepaald klimaatneutraal zijn tegen 2050, moet de gemeente de
uitstoot van broeikasgassen met 50 % doen dalen tegen 2030. In dit opzicht heeft ze de doelstelling
gelanceerd om een Klimaatplan in te voeren. De eerste fase bestaat erin de huidige uitstoot van
broeikasgassen van het gemeentebestuur en op het volledige Ukkelse grondgebied te kwantificeren.
Daarna zal er een dertigtal acties ingevoerd worden, waarvan er maximum 15 rechtstreeks voorgesteld
zullen worden door het Burgerparlement voor het Klimaat. De overige vloeien voort uit voorstellen
van het gemeentebestuur. Deze acties vormen het Klimaatactieprogramma (KAP) van Ukkel. De
gemeente zal bijgestaan worden door een studiebureau, zowel op technisch vlak als op vlak van het
participatief proces.

I. VOORWERP, DEFINITIE EN BEVOEGDHEDEN VAN HET BURGERPARLEMENT VOOR HET KLIMAAT
ARTIKEL 1
Overeenkomstig artikel 120bis van de Nieuwe Gemeentewet wordt door de gemeenteraad van Ukkel
een burgerparlement opgericht, genaamd "BURGERPARLEMENT VOOR HET KLIMAAT", hierna "het
parlement" genoemd;
Dit parlement heeft de volgende doelstellingen:




Structurerende maatregelen definiëren om tegen 2030, in een geest van sociale
rechtvaardigheid, de uitstoot van broeikasgassen met minstens 50 % te doen dalen ten
opzichte van 2007 op het grondgebied van Ukkel, een onontbeerlijke fase om tegen 2050
klimaatneutraal te zijn;
Aanpassingsmaatregelen aan de gevolgen van de klimaatverandering op het grondgebied van
Ukkel definiëren.

Om deze opdracht tot een goed einde te brengen, stelt het parlement maximum 15 acties voor om de
ecologische voetafdruk van de gemeente te verkleinen. Op voorstel van het college bepaalt de
gemeenteraad de acties (minstens de helft) die gekozen werden om uitgevoerd te worden. De
projectkeuze maakt het voorwerp uit van een beargumenteerde communicatie.

ARTIKEL 2
Het parlement wordt samengesteld voor een duur van een jaar: van 01/12/21 tot 30/11/22. Het wordt
van rechtswege ontbonden op 30/11/22.
Het kan te allen tijde ontbonden worden op vraag van 2/3e van de leden.

II. SAMENSTELLING VAN HET BURGERPARLEMENT VOOR HET KLIMAAT
ARTIKEL 3
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de samenstelling van het parlement
enerzijds op basis van de voorwaarden onder artikel 4 van het onderhavige reglement en anderzijds
om de naleving van de bepalingen van artikel 120bis 3e lid van de Nieuwe Gemeentewet te
verzekeren, dat een beperking oplegt van maximum twee derde van de leden van hetzelfde geslacht.
De leden van het parlement worden benoemd door de gemeenteraad.

ARTIKEL 4
Het parlement bestaat uit 30 leden, als volgt verdeeld:
-

20 leden worden geloot uit het bevolkingsregister van personen ouder dan 16 jaar;
10 leden zijn afkomstig van een oproep tot kandidaatstelling op vrijwillige basis.

De leden moeten in Ukkel wonen of hun beroepsactiviteit uitoefenen op het grondgebied van Ukkel
(handelaars, ondernemers, vertegenwoordigers van verenigingen, ...).
Om de 20 eerste leden via lottrekking aan te duiden, worden 400 personen uit het bevolkingsregister
gehaald, die een brief op naam krijgen. Indien er meer dan 20 kandidaturen ingediend worden na de
lottrekking, zal er een tweede lottrekking plaatsvinden onder de ontvangen kandidaturen om de
20 leden te selecteren.
Om de 10 andere leden aan te duiden, indien er meer dan 10 kandidaturen ingediend worden via de
oproep tot kandidaatstelling op vrijwillige basis, zal er een lottrekking plaatsvinden onder de
ontvangen kandidaturen om de 10 leden te selecteren. Om lid te zijn van het parlement moet men
bovendien zijn burgerlijke en politieke rechten genieten.
Elke politieke fractie mag een vertegenwoordiger sturen naar elke sessie van de lottrekking.

ARTIKEL 5
Het mandaat van de leden van het parlement duurt een jaar. Het loopt automatisch af bij de ontbinding
van het parlement.

ARTIKEL 6
Elk lid van het parlement krijgt € 30 presentiegeld per zitting.

ARTIKEL 7
Elk lid is vrij om zich terug te trekken uit het parlement. Het ontslag wordt schriftelijk gericht aan het
college van burgemeester en schepenen, zodat de gemeenteraad er daarna akte van kan nemen in zijn
volgende zitting. Het ontslag wordt pas effectief vanaf de datum van de beslissing van de
gemeenteraad.

ARTIKEL 8
De leden die een inbreuk begaan zouden hebben op de wetten en reglementen, op het onderhavige
reglement of op de algemeen aanvaarde regels van integriteit en welvoeglijkheid, kunnen definitief
uitgesloten worden door het college van burgemeester en schepenen. Het college nodigt de
betrokkene vooraf uit om gehoord te worden.

III. ORGANISATIE EN WERKING VAN HET BURGERPARLEMENT VOOR HET KLIMAAT
ARTIKEL 9
Het voorzitterschap van het parlement wordt verzorgd door een van zijn leden. Het college van
burgemeester en schepenen benoemt een secretaris.

ARTIKEL 10
Het parlement komt 7 keer samen tijdens de duur van zijn mandaat. Tijdens een 8e en laatste
ontmoeting nodigt het parlement de leden van de gemeenteraad uit om het resultaat van zijn werk
voor te stellen.
Deze zittingen vinden plaats van januari 2022 tot juni 2022 ten belope van 2 zittingen in januari en
daarna een zitting per maand.

ARTIKEL 11
De oproeping gebeurt per e-mail of per brief, op verzoek van het lid, voor de datum van de vergadering.
De oproeping bevat de agenda. Het parlement kan op een van deze vergaderingen de aanwezigheid
van elke persoon (gemachtigde, gemeenteambtenaar, vertegenwoordiger van een vereniging, ...)
vragen die het nuttig acht.

ARTIKEL 12
Het studiebureau verantwoordelijk voor de opdracht is ermee belast het proces-verbaal van elke
zitting op te stellen. Dit proces-verbaal vermeldt een synthese van de debatten, de conclusies en de
naam van alle aanwezige leden. Bij de aanvang van de volgende vergadering zal het ter goedkeuring
voorgelegd worden. Het proces-verbaal wordt ter informatie bezorgd aan het college van
burgemeester en schepenen en aan de gemeenteraad.

ARTIKEL 13
Het gemeentebestuur stelt een vergaderlokaal ter beschikking van het parlement voor zijn
vergaderingen. Alle eventuele werkings- en administratiekosten van het parlement zijn voor rekening
van de gemeente Ukkel.

V. HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN HET BURGERPARLEMENT VOOR HET KLIMAAT
ARTIKEL 14
In naleving van de onderhavige statuten kan het parlement een huishoudelijk reglement opstellen en
wijzigen om bepaalde aspecten voor zijn werking te verduidelijken. Dit huishoudelijk reglement moet
door het parlement goedgekeurd worden en ter informatie bezorgd worden aan het college, dat het
ter kennis brengt van de gemeenteraad.

