
 

Reglement  
Betreffende de toelage van de gemeente Schilde aan 
buurtinformatienetwerken (BIN)  
 
Artikel 1: Definitie 

Een buurtinformatienetwerk of BIN is een gestructureerd samenwerkingsverband tussen burgers in 

een bepaalde wijk, de lokale politie en de gemeente. Eén van de voornaamste doelstellingen van het 

netwerk is de veiligheid in een bepaalde buurt te verhogen. Daarnaast kan het 

buurtinformatienetwerk ook een aantal sociale en preventieve taken vervullen. 

Artikel 2: Voorwaarden 

Het buurtinformatienetwerk is gelegen op het grondgebied Schilde en dient te worden opgericht 

conform de Ministeriële omzendbrief van 8 april 2019 inzake de buurtinformatienetwerken.  

Artikel 3: BIN-coördinator  

De leden van het buurtinformatienetwerk duiden een BIN-coördinator aan die zal instaan voor de 

organisatie en de opvolging van de dagelijkse werking van het netwerk.  

De BIN-coördinator wordt bijgestaan door een gemandateerd politiebeambte die wordt aangeduid 

door de korpschef en onder meer het aanspreekpunt binnen de politiedienst zal vormen voor het 

buurtinformatienetwerk.  

Artikel 3: Toelage 

Een buurtinformatienetwerk verkrijgt een jaarlijkse toelage die wordt berekend aan de hand van het 

aantal deelnemende woningen op het grondgebied Schilde. 

- Indien 100 tot 250 woningen lid zijn van het netwerk bedraagt de jaarlijkse toelage € 370. 

- Indien 251 tot 500 woningen lid zijn van het netwerk bedraagt de jaarlijkse toelage € 500. 

- Indien meer dan 500 woningen lid zijn van het netwerk bedraagt de jaarlijkse toelage € 620.  

Artikel 4: Aanvraag 

De aanvraag tot het bekomen van de jaarlijkse toelage gebeurt via een online aanvraagformulier. Er 

zal jaarlijks een herinnering met de link naar het formulier worden verstuurd.  

Het buurtinformatienetwerk vermeldt telkens het aantal leden dat op het ogenblik van de aanvraag 

is aangesloten.  

Uiterlijk een maand na indiening van het formulier zal de toelage worden overgeschreven op het 

opgegeven bankrekeningnummer.  



 

Artikel 5: Charter en huishoudelijk reglement 

De buurtinformatienetwerken worden geacht het -reeds door de FOD Binnenlandse Zaken 

goedgekeurde- lokaal charter te ondertekenen en de bepalingen na te leven.  

Naast het BIN-charter dient er tevens een huishoudelijk reglement te worden opgesteld.  

Het reglement moet door elk lid van het buurtinformatienetwerk worden getekend en dient te 

worden overgemaakt aan de FOD Binnenlandse Zaken ter goedkeuring.  

Artikel 6: Evaluatie 

De buurtinformatienetwerken dienen regelmatig samen te komen om de efficiëntie van het netwerk 

te toetsen, alsook na te gaan of de in het charter vooropgestelde doelstellingen worden bereikt.  

Een vergaderruimte zal hiervoor door de gemeente Schilde ter beschikking worden gesteld. 

Buurtinformatienetwerken dienen in beginsel een vergoeding te betalen conform het 

zalenreglement. De regels met betrekking tot ‘categorie C’ zijn van toepassing.  

Deze evaluatie moet minimaal éénmaal om de drie jaar plaatsvinden. Een jaarlijkse evaluatie is 

echter aanbevolen.  

De buurtinformatienetwerken worden eveneens onderworpen aan een periodieke evaluatie die 

wordt uitgevoerd door de FOD Binnenlandse Zaken.   

Artikel 8: Voordelen  

Het staat de buurtinformatienetwerken vrij om tegen betaling fotokopieën te maken in het 

gemeentehuis van Schilde en bij de vrijetijdsdienst. Bij de opstart van een nieuw 

buurtinformatienetwerk wordt deze dienst éénmalig kosteloos aangeboden. Elk ander gebruik 

gebeurt conform het retributiereglement op het gebruik van het gemeentelijk kopieertoestel. 
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