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Dames en Heren, 

 

De Commissie voor Algemene Zaken, Financiën, Begroting en Media besprak tijdens haar 

vergadering van 12 december 2017 het ontwerp van verordening tot vaststelling van de 

begroting voor het dienstjaar 2018 – Stuk 5 (2017-2018) - Nr.1.+ Erratum 

 

De heer Stefan Cornelis wordt aangeduid als verslaggever. 

 

 

I. Toelichting door de heer Guy Vanhengel, collegevoorzitter bevoegd voor Begroting, 

Onderwijs, Vorming en Studentenzaken 

 

Collegevoorzitter Guy Vanhengel bespreekt als uitgangspunt het algemeen budgettair kader. 

Na een korte bespreking van het algemeen budgettair kader zal hij een beknopte toelichting 

geven over de middelen waarover de VGC beschikt om haar beleid te voeren. Hierbij zal 

specifiek aandacht worden besteed aan de aard en de verdeling van deze middelen over de 

verschillende beleidsdomeinen en sectoren. Tot slot geeft hij een gesynthetiseerd overzicht 

van de geplande investeringen, het schuldbeheer en de personeelsuitgaven. 

 

 

1. Het budgettair kader 

 

Voor de 18de keer op rij wordt een begroting in evenwicht ingediend.  

 

Het College hanteert, net zoals de voorgaande jaren, het principe van de nulgroei voor de 

werkingsmiddelen en de overdrachten. 

 

De berekening van de personeelskredieten gebeurt op basis van de effectieve invulling op 1 

juni 2017, aangevuld met de functies die, tot en met juni 2017, vacant werden verklaard. 

 

Voor de begrotingsrekening 2017 wordt gerekend op een overschot van ongeveer 1,74 

miljoen euro. Dit overschot is reeds ingebracht in de begroting 2018 en is onder meer 

afkomstig uit de onderbenutting van een aantal kredieten en de annulatie van kredieten 

overgedragen van de vorige dienstjaren.  

 

 

2. De middelen van de VGC voor 2018 

 

De gewone begroting 

 

De gewone begroting voor het dienstjaar 2018 sluit af met een beperkt positief resultaat van 

136,40 euro. 

 

In totaliteit bedragen de middelen voor het dienstjaar 2018, wat de gewone begroting betreft, 

181,04 miljoen euro. Dit is een stijging ten opzichte van 2017 met 5,6 miljoen euro. 

 

Aan de ontvangstenzijde is deze stijging onder andere toe te schrijven aan de stijging van de 

dotaties en de trekkingsrechten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de federale overheid 

en, hoewel in mindere mate, de dotatie van de Vlaamse Gemeenschap. Daarnaast worden er 

ook meer middelen geput uit fondsen. 



- 3 - 

 

De uitgaven stijgen eveneens met 5,60 miljoen euro ten opzichte van de begroting 2017. Dit 

heeft voornamelijk te maken met de stijging van de overboekingen. 

 

De buitengewone begroting 

 

De VGC investeert in 2018 79,61 miljoen euro. Tegenover de initiële begroting 2017 stijgen 

de geraamde investeringsuitgaven met 7,84 miljoen euro of 10,92%.  

 

 

3. De aard van de middelen van de VGC 

 

Een woordje over de middelen waarover de VGC in 2018 beschikt om haar beleid te voeren. 

 

Aan de ontvangstenzijde stijgen de dotaties en de trekkingsrechten van het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest ten aanzien van de begroting 2017 met 2,2 miljoen euro (+3,25%). 

 

De dotatie van de federale overheid stijgt met 657.000 euro (+3,9%). 

 

De dotatie van de Vlaamse Gemeenschap stijgt met 943.000 euro. Bij deze stijging dient 

evenwel een kanttekening te worden gemaakt. Een subsidie van 616.000 euro, specifiek 

bestemd voor het OCB, zit vervat in deze dotatie. Tot de begrotingswijziging 2&B van het 

dienstjaar 2017 werd deze subsidie in een apart ontvangstenartikel opgenomen (onder het 

begrotingshoofdstuk Onderwijscentrum Brussel). Het is dus de eerste initiële begroting 

waarin deze subsidie geïntegreerd wordt in de algemene dotatie. Daardoor stijgt de algemene 

dotatie van de Vlaamse Gemeenschap in 2018 met 3,72% in vergelijking met de dotatie voor 

2017. Zonder de integratie van de middelen van het OCB zou de algemene dotatie 2018 met 

1,29% gestegen zijn in vergelijking met die van 2017. 

 

De tussenkomst van de Vlaamse Gemeenschap in uitvoering van het decreet op het 

Stedenfonds, stijgt met 572.100 euro (of 3,5% t.o.v. 2017). 

 

Een ruimere toelichting van deze ontvangsten en hun evolutie sinds 2015 is terug te vinden in 

het begrotingsdocument, Deel 1, van pg. 9 t.e.m. pg. 14.  

 

 

4. De evolutie en de verdeling van de middelen 

 

4.1. De economische verdeling  

 

De totale personeelsuitgaven worden voor 2018 op 57,7 miljoen euro begroot, tegenover 

55,46 miljoen euro in de initiële begroting 2017 of een stijging met 4,04%. Op het totaal van 

de begrote (gewone) uitgaven voor 2018 maken de personeelskosten 31,87% uit tegenover 

31,60% in de begroting 2017. 

 

De werkingskosten worden voor 2018 begroot op 19,4 miljoen euro of een stijging met 2,48% 

tegenover de initiële begroting 2017 (18,93 miljoen euro). De werkingskosten bedragen 

10,7% van de gewone begroting 2018, wat een relatieve daling is in vergelijking met 2017. 

 

Voor de uitgaven m.b.t. de schulden (kapitaalsaflossingen en intresten incl. financiële lease) 

wordt in 2018 een bedrag van 8,1 miljoen euro vooropgesteld. Het relatieve aandeel hiervan 
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in de gewone begroting bedraagt 4,47%. 

 

Voor 2018 wordt 52,62 miljoen euro overgeheveld naar reservefondsen, tegenover 48,26 

miljoen euro in 2017. Het relatieve aandeel van de overboekingen naar fondsen, in de gewone 

begroting, stijgt van 27,51% in 2017 naar 29,07% in 2018. 

 

Voor een ruimere toelichting en een grafische en gedetailleerde voorstelling en  de evolutie 

van deze uitgaven sinds 2015, wordt verwezen naar het begrotingsdocument: Deel 1, pg. 21. 

 

4.2. De functionele verdeling 

 

De middelen waarover de VGC beschikt worden over de administratie en de verschillende 

beleidsdomeinen en hun sectoren verdeeld. In grote lijnen kan het volgende hierover worden 

gezegd: 

 

De kredieten voor de administratie nemen met 3,92% toe ten opzichte van de initiële 

begroting van 2017. 

 

De kredieten voor Onderwijs en Vorming stijgen met 2,89% tegenover de initiële begroting 

2017. Deze stijging is in hoofdzaak toe te schrijven aan de verhoogde uitgaven voor de 

speelpleinen, het Onderwijscentrum Brussel en Kasterlinden. 

 

De kredieten voor Cultuur, Jeugd en Sport blijven quasi op hetzelfde niveau als in de initiële 

begroting 2017. 

 

De uitgaven voor Welzijn, Gezondheid en Gezin stijgen met 2,67% ten opzichte van de 

initiële begroting 2017. 

 

Voor een meer gedetailleerd en grafisch overzicht van deze uitgaven, wordt verwezen naar 

het begrotingsdocument: Deel 1, pg. 21. 

 

 

5. De investeringen van de Vlaamse Gemeenschapscommissie 

 

Het College neemt zich voor om in 2018 de volgende investeringen te realiseren.   

 

 Onderwijs en Vorming:     52,05 miljoen euro 

 Cultuur, Jeugd en Sport:       8,53 miljoen euro 

 Welzijn, Gezondheid en Gezin:    10,57 miljoen euro 

 Administratie:         4,66 miljoen euro 

 

In totaal dus 75,81 miljoen euro. 

 

Om deze uitgaven te financieren worden de volgende middelen aangesproken: 

 

 Onderwijsfonds       49,93 miljoen euro 

 Dotatie gemeenschapsinfrastructuur          1,12 miljoen euro 

 Leningen          5,47 miljoen euro 

 Stedenfonds             5,86 miljoen euro 

 Lambermontfonds             1,33 miljoen euro 



- 5 - 

 

 Gezinsfonds          8,10 miljoen euro 

 Bijzonder Investeringsfonds        3,99 miljoen euro 

 

Met de input van al deze middelen rekent het College er op dat de noden op het vlak van de 

infrastructuur verder worden opgevangen. 

 

Een greep uit de belangrijkste investeringen: 

 

Op het vlak van onderwijs en vorming: 

 Voor de aankoop van uitrusting voor de onderwijsinstellingen wordt 450.000 euro 

voorzien. 

 Voor projecten op de COOVI-campus worden middelen voorzien ten belope van 9,16 

miljoen euro. 

 Voor de werken in Kasterlinden wordt 1,45 miljoen euro voorzien en voor Zaveldal 

500.000 euro. 

 Voor investeringssubsidies in het kader van capaciteitsuitbreiding en de verdere 

renovatie en aanpassing van de bestaande schoolinfrastructuur wordt 38,15 miljoen 

euro ingeschreven in 2018. 

 Voor diverse onderwijsprojecten zoals “energiebeheer in scholen”, “inrichten van 

speelplaatsen”,  voor projecten binnen het hoger onderwijs, voor projecten (aankoop 

uitrusting) in het TSO, BSO en ASO, voor projecten en de aankoop van een pand in 

het kader van “levenslang en -breed leren” wordt in 2018 1,96 miljoen euro voorzien. 

 

Op het vlak van cultuur, jeugd, sport en de gemeenschapscentra: 

 Voor de infrastructurele uitbouw van Muntpunt wordt 470.000 euro voorzien. 

 Voor uitrusting voor erfgoed, sport en jeugd wordt 38.000 euro voorzien. 

 Voor de nieuwbouw en renovatie van gemeenschapscentra en jeugd- en sport-

infrastructuur worden in totaal 6.340.000 euro uitgaven verwacht. 

 Voor de aankoop van uitrusting voor de gemeenschapscentra en sport- en jeugd-

infrastructuur wordt een uitgave van 1.184.000 euro verwacht. 

 De kosten voor het landschapsbeheerplan van de Neerhofhoeve worden geraamd op 

90.000 euro.  

 Wat de overdrachten betreft, zijn middelen voorzien voor de subsidiëring van culturele 

instellingen (160.000 euro), sportinfrastructuur (195.000 euro) en jeugdinfrastructuur 

(50.000 euro). 

  

Op het vlak van welzijn, gezondheid en gezin: 

 Voor de aanpassingen en renovaties in VGC-patrimonium dat ter beschikking is 

gesteld van welzijns- of gezinsorganisaties wordt in 2018 2.810.000 euro uitgetrokken. 

 Voor onderhoudswerken en uitrusting in De Poolster wordt 60.000 euro voorzien. 

 Voor investeringssubsidies in welzijnsinfrastructuur wordt 1.420.000 euro voorzien. 

 Voor de infrastructuursubsidies aan gezinsorganisaties (crèches, IBO’s, …) is een 

totaal bedrag van 6.150.000 euro uitgetrokken. 

 Voor de subsidiëring van (opstartende) multidisciplinaire eerstelijnspraktijken wordt 

50.000 euro voorzien. 

 

Op het vlak van de administratie: 

 Voor de renovatie en het onderhoud van de gemeenschappelijke delen van het Brede 

Schoolproject Nieuwland wordt 430.000 euro voorzien. 
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 Voor het onderhoud van de administratiehuizen en hun uitrusting wordt 1,22 miljoen 

euro voorzien. 

 Voor de dienst materieelverhuur wordt 50.000 euro uitgetrokken. 

 In het kader van kunstintegratie in het patrimonium van de VGC wordt 58.000 euro 

voorzien. 

 Voor investeringen in informaticamaterieel en softwareontwikkeling wordt 2,75 

miljoen euro uitgetrokken. 

 Voor studieopdrachten m.b.t. de multifunctionele sites in Koekelberg en Schaarbeek 

wordt 140.000 euro voorzien. 

 

Voor een overzicht van de investeringen en hun financieringswijze, wordt verwezen naar het 

begrotingsdocument Deel 1, pg. 22 tot en met pg. 31. 

 

6. Het schuldbeheer 

 

Voor de begroting 2018 dient, analoog met de vorige begrotingen, inzake de schuld een 

onderscheid te worden gemaakt tussen enerzijds de leninglast en anderzijds de beschikbaar-

heidsvergoeding voor DBFM-projecten. Hoewel beide als een schuldaflossing 

gecategoriseerd zijn, wordt in onderstaand overzicht enkel rekening gehouden met de 

leninglast (niet met de financiële lease), dewelke ressorteert onder het hoofdstuk “Algemene 

uitgaven en ontvangsten”. 

 

Het volume van de schuld (of de uitstaande schuld), met inbegrip van de in de huidige 

begroting voorziene opname van leningen voor het investeringsprogramma 2017, evolueert 

opwaarts. Waar de uitstaande schuld in 2016 nog 27,13 miljoen euro bedroeg, wordt voor 

2018 uitgegaan van 33,45 miljoen euro. Het schuldvolume is uiteraard verbonden met het 

investeringsritme van de VGC, de beschikbare financieringen en de daaraan gekoppelde 

opname van leningen. 

 

Niettegenstaande het hogere schuldvolume zorgen de aanhoudende lage rente en de 

samenwerking met het agentschap van de schuld van het Brussels Gewest ervoor dat de 

schuldenlast onder controle blijft.  

 

De schuldratio op basis van de voor 2018 begrote waarden, zal 0,36 bedragen. Zolang de 

schuldratio onder 1 blijft, wordt aangenomen dat de organisatie financieel gezond is. 

 

We mogen dus spreken van een beheersbaar schuldvolume dat ons toelaat om de beschikbare 

middelen in te zetten voor de werking van de VGC en de ondersteuning van heel wat 

organisaties. 

 

Uiteraard dient het schuldbeheer op zulke wijze verder te worden gevoerd dat de schuld op 

lange termijn niet sneller stijgt dan de te verwachten stijging van de ontvangsten.  

 

Een zeer gedetailleerd overzicht van de schuld is terug te vinden in dit begrotingsdocument in 

Deel 1, van pg.32 t.e.m. pg. 37. 

 

7. Personeel 

 

In de personeelsformatie 2018 van de Vlaamse Gemeenschapscommissie zijn 753,67 voltijdse 

equivalenten (VTE) opgenomen. Ter vergelijking: in 2015 werd nog voorzien in een 
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tewerkstelling van 708,09 VTE. 

 

De berekende personeelsuitgaven bedragen 57,69 miljoen euro. Dit is een stijging ten 

opzichte van de begroting 2017 met 2,24 miljoen euro. 

 

Voor een ruimere toelichting bij de gehanteerde parameters, de spreiding van de 

tewerkstelling en de elementen die de loonlast beïnvloeden, verwijs ik naar het 

begrotingsdocument, Deel 1 pg. 38 t.e.m. pg. 40.  

 

II. Algemene bespreking  

 

Commissielid Annemie Maes (Groen) feliciteert de administratie met de duidelijkheid van 

de documenten.  

 

Dit jaar wordt er voor een bedrag van 8,6 miljoen euro geleend. Vorig jaar werd uitgelegd dat 

de Vlaamse Gemeenschap de VGC toestaat om per legislatuur 20 miljoen euro te lenen. Als 

alle voorgaande jaren worden optelt, geeft dit een hoger bedrag, nl. 24 miljoen euro. Wordt de 

richtlijn van de Vlaamse Gemeenschap niet strikt geïnterpreteerd? 

 

Collegevoorzitter Guy Vanhengel corrigeert mevrouw Maes want de VGC mag per 

legislatuur 25 miljoen euro lenen. 

 

In het deel op te nemen leningen wordt het bedrag 4.172.000 vermeld terwijl in de tabellen 

672.000 staat. Vanwaar dit verschil, vraagt commissielid Annemie Maes.  

 

Dit komt omdat de leningen met een jaar vertraging worden opgenomen aldus de college-

voorzitter.  

 

Binnen onderwijs wordt er veel met de DBFM-procedure gewerkt en daarom pleit de heer 

Bruno De Lille (Groen) ervoor om toch op te letten. Puur technisch is het geen lening, maar 

het zijn wel vaste kosten die gedurende jaren lopen en als dat bedrag te hoog oploopt verkleint 

men de marge die tijdens het jaar kan worden gebruikt. 

 

Het begrotingsdocument wordt ieder jaar in boekvorm rondgestuurd en in pdf gemaild.  Dit 

pdf-bestand is echter niet doorzoekbaar. Het zou handig zijn, mocht dit volgend jaar wel 

mogelijk zijn. (collegevoorzitter Guy Vanhengel knikt instemmend) 

 

De spreker vindt dat hij nog steeds op zijn honger blijft zitten wanneer het gaat over meertalig 

onderwijs. De VGC doet inspanningen voor de 2-talige lerarenopleiding. Dat is goed en 

Groen staat hier achter. Alleen is dit geen oplossing om meertalige scholen te creëren. De 

leerkrachten worden sterker en er komen misschien extra leerkrachten voor het 

Nederlandstalig onderwijs.  Maar dit zorgt er niet voor dat leerlingen 2- of meertalig 

afstuderen. Waarom neemt de VGC geen initiatieven om een proefproject rond meertalig 

onderwijs uit te bouwen? Het zou positief zijn, mocht de VGC hiervoor de eerste stappen 

zetten. 

De slaagkansen van mensen met allochtone roots in het hoger onderwijs en in universiteiten 

was vandaag weer een item in het nieuws. We moeten vaststellen dat men er niet in slaagt om 

een grote groep jongeren niet op het niveau te brengen dat wenselijk is voor henzelf. Dit ligt 

niet aan de intelligentie van die jongeren, maar ze vertrekken met een achterstand omdat 

scholen er nog altijd teveel van uitgaan dat het Nederlands ook de moedertaal is, dat de 
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culturele omgeving is zoals men die in Vlaanderen kent en dat de leerkrachten vaak niet 

voldoende gewapend zijn om met die leerlingen om te gaan. Leerkrachten moeten vaak zelf 

het warm water uitvinden. Nog steeds komen er nieuwe leerkrachten naar Brussel die daar 

niet op voorbereid zijn. Dat is jammer voor de leerkrachten, maar ook voor de leerlingen. Er 

zijn mensen of partijen die de schuld hiervan bij de leerlingen zelf leggen of bij het gezin. Dit 

is helemaal verkeerd. De VCG moet als overheid en als inrichtende macht haar 

verantwoordelijkheid nemen en ervoor zorgen dat alle leerlingen toch hetzelfde niveau 

behalen zodat ze na hun 18de verder kunnen studeren. 

 

Het OCB doet al heel veel inspanningen, maar structureel loopt er nog wat fout. Uit de 

begroting blijkt dat er goede initiatieven zijn, maar het wordt routine. Er worden steeds 

dezelfde zaken gedaan. Misschien moet er via het OCB of via andere manieren gekeken 

worden naar wat er nu nodig is om leerlingen nog een stukje verder te brengen zodat ze goed 

op niveau zitten. 

 

Het capaciteitsvraagstuk is een gedeelde verantwoordelijkheid van de VCG en de Vlaamse 

Gemeenschap. De Commissie voor Onderwijs en Vorming heeft een hoorzitting 

georganiseerd waarbij men kon vaststellen dat de verschillende onderwijskoepels elk hun 

eigen ding deden. Vanuit de koepels was er weinig verantwoordelijkheidsgevoel voor het 

creëren van plaatsen. De koepels kijken teveel naar hun eigen situatie en te weinig naar het 

geheel. De capaciteitsinspanningen die vandaag worden gedaan zijn voldoende om te zorgen 

dat de achterstand niet groter wordt, maar toch vinden jaar na jaar 1.500 leerlingen geen 

plaats. De groei van het aantal leerlingen in Brussel wordt opgevangen, maar er blijft een 

achterstand. 

 

Het aantal leerlingen in het Brussels Nederlandstalig onderwijs is gestegen van 40.000 naar 

50.000 volgens collegevoorzitter Guy Vanhengel. Een deel leerlingen zal nooit 

ingeschreven raken in het Brussels Nederlandstalig onderwijs.  

 

Raadslid Bruno De Lille volgt de collegevoorzitter hier niet helemaal in. Als men kijkt naar 

de groei van het aantal leerlingen in Brussel blijft het aandeel leerlingen in het Franstalig en 

Nederlandstalig onderwijs gelijk. De groei die er is, wordt opgevangen aan dezelfde 

verhouding die de VGC al jaren op zich neemt.  

 

Dit is momenteel zo, zegt de collegevoorzitter. Maar moet men kijken naar het ritme 

waarmee nieuwe scholen momenteel worden geopend. Tegen het einde van deze legislatuur 

zullen er 9.000 plaatsen bijgekomen zijn. 

   

Raadslid Bruno De Lille maakt geen verwijt naar de VGC toe want zij neemt haar rol op. 

Maar politiek gezien kan er niet worden gejuicht omdat er nog altijd kleuters zijn die niet naar 

het Nederlandstalig onderwijs kunnen. Er zijn ook nog steeds leerlingen die buiten Brussel 

naar school gaan. Bovendien is er een grote groep leerlingen die liever naar het 

Nederlandstalig onderwijs zouden gaan, maar er geen plaats vinden. 

 

Aansluitend legt de spreker de nadruk op het secundair onderwijs. De capaciteitsmonitor van 

de Vlaamse Gemeenschap toont aan dat voor het schooljaar 2019-2020 2.800 plaatsen tekort 

zullen zijn. Er worden inspanningen gedaan. Tegen 2019 zullen er +/- 2.000 plaatsen extra 

gecreëerd zijn. 800 leerlingen zullen niet terecht kunnen in het Nederlandstalig secundair 

onderwijs. 
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De nieuwe school in de Gallaitstraat zal 150 eerstejaarsstudenten opvangen. De 

capaciteitsuitbreiding van een nieuwe school heeft betrekking op de hele school. Deze 2.800 

verwijzen naar eerstejaarsstudenten. 

 

Volgens collegevoorzitter Guy Vanhengel zegt de capaciteitsmonitor niet dat er dadelijk 

2.000 plaatsen nodig zijn.  

 

In de begroting is nergens iets terug te vinden over het tekort aan leerkrachten volgens 

raadslid De Lille. Brussels Studies heeft in een onderzoek de nood aan leerkrachten bekeken. 

Deze studie gaat ervan uit dat er tegen 2020 250 extra fulltime leerkrachten nodig zijn. 

 

Als men nagaat hoeveel inschrijvingen er zijn in de hogescholen voor de lerarenopleiding, is 

er geen toename te zien in het aantal studenten waardoor het probleem tegen 2020 zou zijn 

opgelost. Het probleem kan zelfs nog groter worden. 

 

Er moeten dringend maatregelen worden genomen om dit lerarentekort tegen te gaan. Er 

moeten niet alleen campagnes worden gevoerd om in Brussel te komen werken, maar ook om 

leraar te worden. Hiervan is niet veel merkbaar in de begroting. Er vallen geen nieuwe 

initiatieven op. 

 

De spreker heeft bovendien de indruk dat het werk rond technisch en beroepsonderwijs een 

beetje uitbesteed is aan het Gewest. Er wordt van uitgegaan dat het Gewest zorgt voor de 

uitbouw en de ondersteuning van deze scholen. De VGC neemt dit precies niet meer zo op 

zoals het een tijd geleden deed. In Brussel is er een hoge nood aan technische- en 

beroepsscholen. 

 

Technische- en beroepsscholen kennen volgens collegevoorzitter Guy Vanhengel een 

overcapaciteit. 

 

Dit klopt niet volgens raadslid De Lille. Als men kijkt naar het aantal leerlingen en deze 

situatie vergelijkt met Vlaanderen, blijkt dat meer en meer studenten deze richtingen volgen. 

Het technisch- en beroepsonderwijs staat in Brussel echter niet hoog aangeschreven waardoor 

ouders hun kind liever naar het ASO laten gaan. 

 

Ouders blijven systematisch voor ASO kiezen, zegt de collegevoorzitter. De VGC doet haar 

best om ouders te overtuigen een andere richting voor hun kind te kiezen. Deze richtingen zijn 

meestal erg boeiend en bieden vaak plaatsen op de arbeidsmarkt. 

 

Raadslid Bruno De Lille is ervan overtuigd dat ouders nog te weinig worden bereikt. Er 

moeten methodes gezocht worden om ouders nog beter te bereiken. 

 

Commissielid Hannelore Goeman (sp.a) laat weten dat de sp.a-fractie over het algemeen 

tevreden is dat de VGC haar prioriteiten kent. Dat zijn trouwens ook de prioriteiten van sp.a.  

 

Het is goed dat er volop wordt geopteerd voor het investeren in de capaciteitsuitbreiding van 

het onderwijs en de kinderopvang en dat er ruimte is om te investeren in stedelijke en 

verbindende initiatieven. Bovendien is de inkanteling van buurtsport goed verlopen en in 

2018 worden 3 nieuwe gemeenschapscentra ingehuldigd. 

 



- 10 - 

 

Er wordt 2 miljoen euro extra geïnvesteerd in personeel. Er komen 31 VTE bij. Dit stemt het 

commissielid tevreden. In de toelichting hierover wordt duidelijk gemaakt dat er wordt 

uitgegaan van het personeelsplan 2013-2018 en de laatste goedgekeurde bijsturing. Van 

wanneer dateert deze laatste bijsturing? Er moet wel gestreefd worden naar een volledige 

invulling van het personeelsplan. 

 

Uit de tabel met het overzicht van de algemene uitgaven voor onderwijs en vorming blijkt dat 

opleiding tot werk opgenomen is in deze uitgaven. Dit is jammer want nu is niet duidelijk wat 

de VGC precies spendeert aan opleiding tot werk. Hoeveel geld wordt er hiervoor voorzien? 

 

De VDAB organiseert ook in Brussel opleidingen tot werk. Hoe werkt de VGC samen met de 

VDAB en Actiris? Is het aanbod van de VCG complementair met het aanbod van de VDAB? 

Waarom speelt de VGC hierin eigenlijk een rol? Is dit historisch gegroeid? 

 

Voor het beleidsdomein Cultuur, Jeugd en Sport worden bijkomende actieplannen opgezet. 

Het zijn er meer dan in de voorgaande jaren. Worden er ieder jaar nieuwe actieplannen 

bepaald? Mevrouw Cieltje Van Achter (N-VA) had graag een woordje uitleg hierover.  

 

In de begroting wordt verwezen naar Breughel en dit is positief. De spreker apprecieert dit ten 

zeerste. 

 

Participeert de VGC in het Vlaams-Marokkaans cultuurhuis Daarna? 

 

Het eengemaakt bibliotheeksysteem zal uitgerold worden vanaf 2019. Vlaams minister Sven 

Gatz heeft hierover een akkoord gesloten met Cultuurconnect. Zal dit leiden tot een meerkost 

voor de bibliotheken?  Zo ja, zit deze meerkost al in de voorliggende begroting? 

 

Er werden eenmalige subsidies uitgeschreven voor projecten in het kader van samenleving en 

diversiteit, door minister-president Rudi Vervoort. Komt er een evaluatie? Blijft dit eenmalig? 

Graag wat meer info over deze projecten. 

 

De VGC opteert voor een personeelstoename. Er komen 50 VTE bij. Hoeveel van deze 50 

medewerkers zijn gesubsidieerde contractuelen? Als de Cocof gesubsidieerde contractuelen 

krijgt, geldt dit ook voor de VGC. Hoe wordt dit ingevuld door de VGC? Kan de VGC hier 

zelf een invulling aan geven? Kunnen deze contractuelen doorstromen naar de reguliere 

arbeidsmarkt? Hoe gebeurt die begeleiding? 

 

Zijn er bijkomende middelen voorzien om aan de taalachterstand bij Brusselse leerlingen te 

verhelpen? Wordt hier extra in geïnvesteerd? 

 

Komt er in de toekomst een nieuw format van de begroting? Zo ja, wat is de timing hiervan? 

 

De heer Paul Delva (CD&V) feliciteert het College met de begroting in evenwicht. 

 

Door de Bijzondere Wet van 2001 krijgt de VGC ongeveer 5 miljoen euro van de federale 

overheid. Dankzij het Vlinderakkoord komt hier nog ongeveer 8 miljoen euro bij. Het totaal 

bedraagt ongeveer 13 miljoen euro terwijl uit de begroting blijkt dat de dotatie van de federale 

overheid 17 miljoen euro is. Wat is de reden voor dit verschil? 

 

Dit heeft volgens de collegevoorzitter te maken met de indexering. 
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In het begrotingsdocument is de schuldratio opgenomen. Dit jaar werd er een andere 

berekeningswijze gehanteerd. Wat zou de mogelijke ratio geweest zijn als de 

berekeningswijze van vorig jaar werd gehanteerd, vraagt de heer Paul Delva. (De 

collegevoorzitter zal dit bezorgen.) (Zie bijlage) 

 

In de Commissie voor Onderwijs en Vorming wordt vaak gesproken over de kennis van de 

Nederlandse taal. De nadruk hierbij ligt op het decreet van het Vlaams Parlement over 

taaltrajecten, taalscreenings, enz. De VCG heeft tot nu toe hiervoor nog geen geld  

vrijgemaakt. Ze gaat ervan uit dat het aan de scholen is om dit te implementeren. Niet  alle 

scholen doen dit. Er is wel een rol weggelegd voor de VGC om de scholen te helpen bij het 

implementeren van het decreet. Welke middelen worden hiervoor voorzien? De VGC kan in 

dit dossier zeker het verschil maken. 

 

Op het einde van vorige en in het begin van deze legislatuur werden er volgens mevrouw 

Brigitte Grouwels (CD&V) veel discussies gevoerd om de kosten van de administratie 

binnen de perken te houden. Een goed werkende overheid moet een sterke administratie 

hebben. Nu gaat er meer dan 20%, of meer dan 1/5 van het voorziene budget, naar de 

administratie. De afgelopen jaren werden veel inspanningen geleverd en is het percentage 

gezakt, onder controle gebleven, maar dit jaar is er terug een kleine stijging in het percentage. 

Wat is de reden hiervan?  

 

Collegevoorzitter Guy Vanhengel zegt dat men de administratiekost moet afzetten tegen 

enerzijds de globale uitgavenbegroting en anderzijds de buitengewone begroting waarmee 

gigantische investeringen worden gedaan. Wanneer men deze 2 elementen samenvoegt en 

kijkt naar de ratio personeelslasten en werkingskosten valt dit in vergelijking met andere 

overheden, goed mee. Het onder controle van de ratio lukt vrij goed. Er is een enorme 

toename van de activiteiten, de speelpleinen zijn vertienvoudigd en het aantal 

infrastructuurdossiers is ook fel gestegen. 

 

Mevrouw Brigitte Grouwels sprak doelbewust over het percentage want de absolute cijfers 

stijgen. Dat is normaal gezien de activiteiten. Ze wil vooral een oproep doen om het goed in 

de gaten te houden. (De collegevoorzitter knikt instemmend) 

 

Collegelid Pascal Smet benadrukt dat het eerder gaat om acties dan actieplannen, die 

voortvloeien uit het Meerjarenplan Cultuur, Jeugd en Sport. De term is misschien niet goed 

gekozen. 

 

Voor het bibliotheeksysteem moet er een eenmalige overdrachtskost worden betaald. 

 

Volgens het collegelid kan mevrouw Cieltje Van Achter haar vraag over subsidies voor 

projecten in het kader van samenleving en diversiteit beter aan de minister-president zelf 

stellen. Er zijn al 9 Nederlandse projecten en de VGC volgt dit op. 

 

Er zijn 8 geco’s bij het OCB en 2 bij het beleidsdomein Gezin volgens de collegevoorzitter. 

Dit zijn nieuwe geco’s. Binnen het OCB worden de geco-plaatsen ingevuld, ze mogen  

meedraaien en nadien worden ze aangespoord om aan de aanwervingen van het OCMW mee 

te doen. Er wordt geprobeerd deze werknemers in het reguliere circuit te krijgen. De geco’s 

hebben een contract voor onbepaalde duur. 
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Het heeft al veel voeten in de aarde gehad om de 2-talige lerarenopleiding te introduceren 

binnen de bestaande regelgeving. Andere dergelijke projecten opstarten is enkel mogelijk als 

men daarvoor de nodige decretale ruimte krijgt. Op dit moment is er in Vlaanderen geen 

meerderheid om decretale aanpassingen te doen. 

 

Het OCB krijgt 6,7 miljoen euro van de 36 miljoen euro die voorzien is voor onderwijs. De 

taalachterstand van Brusselse leerlingen is de eerste prioriteit van het OCB. 

 

De opmerking dat er geen nieuwe initiatieven komen, is niet correct. De speelpleinen zijn 

hervormd en zijn een groot succes. Er wordt ook een tienerschool gebouwd, wat met 

argusogen wordt bekeken. Het aantal Brede Scholen breidt ook uit. 

 

Studenten moeten worden aangemoedigd om leerkracht te worden en om in Brussel te komen 

werken. Daarvoor worden de nodige campagnes gelanceerd. 

 

Momenteel zitten de VDAB en Actiris in hetzelfde gebouw. De VDAB houdt spontaan 

rekening met de Brusselse noden en dat is schitterend. De VGC springt infrastructureel bij, 

levert materialen aan, enz. 

 

Het is positief dat Actiris en de VDAB zo goed samenwerken. Welke rol speelt de VGC 

hierin, vraagt commissielid Hannelore Goeman. Over wel budget van de VGC gaat het? 

 

De new dealmiddelen gaan volgens de collegevoorzitter naar tewerkstellingsprogramma’s. In 

samenwerking met de VDAB organiseert de VGC wel vooropleidingen. (Zie bijlage) 

 

Er komt inderdaad een nieuwe format van de begroting. De bedoeling is deze in de periode 

2020-2022 te implementeren. 

 

In de Beleidsbrief van Vlaams minister Sven Gatz staat dat hij een beleids- en 

beheerinstrumentarium ter beschikking wilt stellen voor de VGC om een meerjarenbegroting 

op te stellen.  Heeft de collegevoorzitter het daar over, vraagt commissielid Annemie Maes. 

Kan er een overzicht van de meerjarenbegroting worden bezorgd? 

 

Dat maakt daar inderdaad deel van uit, aldus de collegevoorzitter. Hier zijn hier 2 aspecten 

aan: het management technische aspect en de opmaak van de analytische begroting. 

 

De vraag naar een meerjarenbegroting wordt overgemaakt aan de administratie. (Zie bijlage) 

 

III. Artikelsgewijze bespreking  

 

Onderwijs 

 

Overboekingen 

 

─ Artikel 120/997-51 Overboeking van de gewone naar de buitengewone dienst – 0 euro 

 

Commissielid Annemie Maes (Groen) wenst verduidelijking over de transacties die in de 

uitleg bij deze begrotingspost worden verschaft.  
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Collegevoorzitter Guy Vanhengel verklaart dat het een materiële vergissing betreft. De 

begrotingslijn had er niet hoeven te staan. 

 

Algemene uitgaven en ontvangsten 

 

─ Artikel 100/122-02 Erelonen en vergoedingen voor studies en werken – 69.000 euro 

 

Mevrouw Cieltje Van Achter (N-VA) stelt vast dat dit artikel vorig jaar niet in deze 

begrotingsrubriek was opgenomen en vraagt naar een bijkomende uitleg. 

 

Collegevoorzitter Guy Vanhengel legt uit dat het om een verschuiving komende uit een 

andere begrotingspost gaat.  

 

 

─ Artikel 100/211-01 Intresten op leningen – 701.000 euro 

 

De heer Paul Delva (CD&V) merkt een discrepantie op tussen het bedrag dat op deze 

begrotingslijn wordt vermeld en het juiste bedrag (702.632 euro) dat elders in de tabellen is 

opgenomen. Vanwaar dit verschil? Als het juiste bedrag is gekend, is het vreemd dat een lager 

bedrag wordt ingeschreven. Dezelfde opmerking geldt voor de post 100/911-01 Gewone en 

periodieke aflossing van leningen. Daar bedraagt het verschil ongeveer 2.000 euro. 

  

Collegevoorzitter Guy Vanhengel antwoordt dat dit te maken heeft met het afronden van de 

cijfers, maar ook met het tijdsverschil dat zit tussen het opmaken van de toelichting en de 

uiteindelijke vastlegging van de begrotingscijfers. 

 

 

College 

 

─ Artikel 22001/124-48 werkingskosten cel collegevoorzitter 

 – Artikel 22002/124-48 werkingskosten cel collegelid welzijn en gezondheid 

 – Artikel 22003/124-03 werkingskosten cel collegelid cultuur, jeugd en sport 

 

Commissielid Annemie Maes (Groen) constateert dat de werkingskosten van de VGC-cellen 

van de 3 collegeleden stijgen. Er wordt geen indexering in het vooruitzicht gesteld, 

vermoedelijk ligt de verklaring van de stijging elders. Betreft het bijkomend personeel? Of 

boni voor de huidige medewerkers?   

 

Mevrouw Cieltje Van Achter (N-VA) vraagt een overzicht van de sterkte (VTE) van de 

VGC-kabinetscellen, de niveaus en of het om gedetacheerd personeel gaat. 

 

De overzichtslijst zal bezorgd worden voor toevoeging aan het verslag. De collegevoorzitter 

onderstreept dat er wél een indexering is ingecalculeerd en dat is de reden van de stijging. Dit 

werd ook voorzien voor de personeelskosten van de VGC-administratie. 

 

Algemene administratie 

 

Reis- en verblijfskosten algemeen 
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Commissielid Annemie Maes (Groen)  ziet in vergelijking met de begroting 2017 een 

stijging. De uitgaven voor het aantal abonnementen voor woon-werkverkeer stijgen, alsook de 

fietsvergoedingen. Dat is positief. Er wordt ook gesproken over omniumverzekeringen en 

vergoedingen voor verplaatsingen met de eigen wagen tijdens de diensturen. De meeste 

verplaatsingen van VGC-personeel zijn toch binnen Brussel en dat kan perfect met het 

openbaar vervoer of de fiets. Kan een uitgesplitst overzicht gegeven worden van de 

reiskosten, zowel qua woon-werkverkeer als tijdens de werkuren? 

 

Collegelid Bianca Debaets wijst er op dat het personeelsbestand toenam, wat betekent dat er 

meer abonnementen en fietsvergoedingen worden uitgekeerd. Het fietsgebruik wordt 

gestimuleerd en er zijn bijkomende fietsen aangekocht. Het gebruik van de eigen wagen voor 

dienstverplaatsingen is gereglementeerd en is eerder uitzondering. Wie deelneemt aan 

vergaderingen, opleidingen, plaatsbezoeken of studiedagen in andere steden, kan daarvoor 

zijn wagen gebruiken onder bepaalde voorwaarden. Het uitgesplitst overzicht van de 

reiskosten zal aan het verslag worden toegevoegd.(zie bijlage) 

 

 

─ Artikel 310/123-17 Kosten voor vorming van het personeel – 165.900 euro 

 

Commissielid Annemie Maes (Groen) wil vernemen hoeveel personeelsleden een vorming 

volgden en hoeveel er in 2018 een zullen volgen. 

 

Collegelid Bianca Debaets zal een lijst van 2017 bezorgen voor toevoeging aan het verslag. 

Voor 2018 kan dit nog niet. Het hangt of van welke opleidingen worden aangeboden en wie er 

aan deelneemt. Vooraf is dit niet geweten. (zie bijlage) 

 

 

─ Artikel 310/127-12 Leasing wagens – 95.000 euro 

 

Commissielid Annemie Maes (Groen) vraagt een overzicht van het aantal en type 

leasingwagens en aan welke functies ze verbonden zijn. 

 

Collegelid Bianca Debaets zal een overzicht bezorgen voor toevoeging aan het verslag. (zie 

bijlage) 

 

 

─ Artikel 310/743-51 Aankoop fietsen – 20.000 euro 

 

Gelet op het aanzienlijke bedrag, had commissielid Annemie Maes (Groen) graag een 

overzicht gehad van hoeveel en welk type fietsen (bakfietsen, elektrische fietsen, 

fietsuitrustingen, …) werden aangekocht. 

 

Het overzicht zal worden toegevoegd aan het verslag. (zie bijlage) 

 

Stedelijk beleid 

 

─ Artikel 311/332-02 Subsidies in het kader van het stedelijk beleid – 742.477,95 euro 
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Commissielid Hannelore Goeman (sp.a) leest in de uitleg bij deze begrotingslijn dat er extra 

middelen worden voorzien voor de buurtstewards. Het betreft een cofinanciering met een 

ESF-project Roma@work. Kan het collegelid dit terechte initiatief wat meer toelichten? 

 

Mevrouw Cieltje Van Achter (N-VA) heeft dezelfde vraag als mevrouw Goeman. Vorig jaar 

bedroeg de post ongeveer 1.055.000 euro en nu zakt de post naar 742.000 euro. Vanwaar de 

schommelingen? 

 

De heer Arnaud Verstraete (Groen) sluit zich aan bij de vragen van de collega’s. Wat is de 

inhoud van het initiatief van de buurtstewards en van Roma@work? De spreker wenst 

eveneens de grootte van de subsidie te kennen die naar Bruss-it gaat. 

 

Collegelid Pascal Smet licht toe dat Bruss-it 200.000 euro op jaarbasis ontvangt. De 

buurtstewards zijn Roma zelf die contact zoeken met de Romagemeenschap en hen proberen 

door te sturen naar een passende VGC-hulpverlening, huisvesting, werk- of onderwijs-

mogelijkheden voor de kinderen. Roma zijn eerder wantrouwig tegenover hulpverleners die 

ze niet kennen en het feit dat de buurtstewards zelf Roma zijn, vergemakkelijkt de contacten 

en het succes op doorverwijzing.  

 

De schommelingen in deze begrotingspost hangen samen het feit dat er vorig jaar éénmalig 

middelen bijkwamen ingevolgde de projectoproep van minister-president Vervoort. Dit jaar is 

er geen soortgelijke projectoproep. 

 

Roma@work levert inspanningen in samenwerking met de VDAB en Actiris om Roma toe te 

leiden naar werk. De VGC blijft daar in investeren.  

 

Uitleendienst 

 

─ Artikel 320/744-51 Aankoop van machines en uitbatingsmateriaal – 50.000 euro 

 

De heer Paul Delva (CD&V) polst over welk materiaal het gaat.  

Er zal een overzichtslijst worden toegevoegd aan het verslag. (Zie bijlage) 

 

Communicatie, media en IT 

 

Algemeen: het uitrollen van het merkenbeleid 

 

Commissielid Johan Van den Driessche (N-VA) is benieuwd naar het aantal “n”-borden dat 

al geplaatst werden aan Brusselse Nederlandstalige instellingen. Hoeveel moeten er nog 

worden geplaatst en binnen welke timing? 

 

Collegevoorzitter Guy Vanhengel meldt de plaatsing van ongeveer 325 “n” borden. De 

meest recente cijfers zullen worden toegevoegd aan het verslag. (Zie bijlage) 

 

 

─ Artikel 330/111-01 Bezoldiging van het personeel – 741.000 euro 

 

Commissielid Annemie Maes (Groen) heeft het huidige bedrag op deze begrotingspost 

vergeleken met de bedragen van 2016 en 2017 en stelt een systematische, substantiële 
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verhoging vast. Wordt de communicatiedienst uitgebreid met nieuwe medewerkers? Zo ja, 

met welke profielen? 

 

Collegevoorzitter Guy Vanhengel verklaart dat de archief- en documentatiedienst, die 

vroeger onder de centrale administratie ressorteerde, nu in deze begrotingspost werd 

opgenomen. Het betreft geen meerkost, maar een verschuiving.  

 

 

─ Artikel 330/123-06 Kosten voor overheids- en bedrijfscommunicatie 

 

Commissielid Johan Van den Driessche (N-VA) peilt of de term “bedrijfscommunicatie” 

toevallig of bewust werd gekozen. De term klinkt wat vreemd in deze context.  

 

Verder vraagt hij naar de redenen van de stijging van deze begrotingspost met 90.000 euro in 

vergelijking met 2017.  

 

Commissielid Paul Delva (CD&V) heeft dezelfde vraag en benadrukt dat het bedrag ook al 

steeg in 2016 en in 2017 nog meer na begrotingswijziging. Hij peilt of er een indicatie kan 

worden gegeven over welke communicatie-acties het gaat. 

 

Commissielid Annemie Maes heeft eveneens dezelfde vraag.  

 

 

─ Artikelen 330/332-03 Subsidies aan de vzw Vlaams-Brusselse media – 1.489.000 euro 

 – Artikel 33002/332-02 Subsidies voor mediaprojecten – 81.000 euro 

 – Artikel 33003/332-02 Subsidies voor communicatieprojecten – 109.000 euro 

 

Commissielid Annemie Maes (Groen) ziet dat voornoemde begrotingsposten niet worden 

geïndexeerd in vergelijking met 2017. Is daar een reden voor? 

 

Verder peilt ze naar de “bijkomende accenten” in de rubriek “subsidies voor mediaprojecten”, 

te meer daar collegelid Pascal Smet in zijn antwoord op een vraag om uitleg van mevrouw 

Maes meldde niets te maken te hebben met de mediahub onder impuls van Vlaams minister 

Gatz.  

 

Collegelid Pascal Smet antwoordt dat met de begrotingspost “subsidies voor 

mediaprojecten” onder meer in 2017 de “ronde van de 19” werd betoelaagd in het kader van 

de nakende gemeenteraadsverkiezingen. Het bedrag keert jaarlijks terug om bijzondere 

projecten te ondersteunen en komt bovenop de reguliere subsidies van de Vlaams-Brusselse 

media. Voor 2018 kan een ander project betoelaagd worden.  

 

Aanvullend verklaart collegevoorzitter Guy Vanhengel dat er in 2018 reeds middelen 

ingeschreven worden om aan de jubileumviering van 30 jaar VGC in 2019 met de nodige 

luister gestalte te geven.  

 

 

─ Artikel 330/774-51 Aankoop materiaal voor communicatie – 94.000 euro 
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Commissielid Hannelore Goeman (sp.a) is benieuwd naar de onthaalpunten waar de digitale 

informatieschermen zullen geplaatst worden. Hoeveel van de 94.000 euro gaat naar deze 

schermen? 

 

Collegevoorzitter Guy Vanhengel verduidelijkt dat de digitale informatieschermen, die 

informatie zullen brengen over het reilen en zeilen van de VGC, op zo veel mogelijk locaties 

zullen geplaatst worden: Muntpunt, de gemeenschapscentra, het Huis van het Nederlands, de 

VGC-administratie …. Het bedrag werd pro memorie begroot. Aantallen en content zijn nog 

niet vastgelegd. Het terrein wordt afgetast inzake de plaatsingsmogelijkheden. 

 

Onderwijs en vorming 

 

Algemeen : personeelskosten onderwijs 

 

De heer Bruno De Lille (Groen) brengt in herinnering dat in de afgelopen jaren werd 

verklaard dat de personeelskosten zouden dalen ingevolge de overdracht van Coovi naar GO!. 

De begroting 2018 stijgt naar 407.000 euro, terwijl het bedrag in 2017 250.000 bedroeg. 

Vanwaar deze stijging?  

 

Collegevoorzitter Guy Vanhengel meldt dat een aantal personeelsleden niet overging naar 

GO! en nog op de VGC-payrol overblijven. In 2016 ging de VGC-dotatie van 1,5 miljoen 

euro naar 908.000 euro. In die vermindering zat ook een gedeelte personeelskosten die niet 

naar het GO! verschoof. Door de afwikkeling van het dossier (voormalige kredietlijn 

overdrachtscel GO!) komen die kosten nu op de personeelskredieten van de VGC terecht.  

 

 

─ Artikel 400/123-13 Beheers- en werkingskosten ICT – 28.000 euro 

 

De heer Paul Delva (CD&V) vraagt of de middelen op dit nieuwe artikel het gevolg zijn van 

een budgettaire verschuiving of daadwerkelijk nieuwe middelen zijn. 

 

 

─ Artikel 400/124-06 Communicatieprojecten Onderwijs en Vorming – 537.000 euro 

 

Commissielid Johan Van den Driessche (N-VA) polst naar de bedoeling van deze 

communicatieprojecten. 

 

Collegevoorzitter Guy Vanhengel licht toe dat het voornamelijk gaat over de campagne die 

wordt gevoerd rond de studiekeuzebeurs. De studiekeuzebeurs beperkt zich niet enkel tot een 

driedaagse beurs, die leerlingen en ouders laat kennis maken met aanbod in het secundair 

onderwijs. Het gaat ook over de (didactische) materialen die vooraf worden aangekocht om te 

gebruiken tijdens het proefles-geven op de studiekeuzebeurs. Ook de campagne “vroege 

vogels” valt daar onder, alsook “inschrijven in Brussel”.  

 

 

─ Artikel 400/124-24 Andere voordelen onderwijs – 25.000 euro 

 

De heer Paul Delva (CD&V) stelt vast dat dit bedrag bestemd is voor vestjes en rugzakken 

van nieuw binnenkomende leerlingen en jaarlijks zal terugkeren. 
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Collegevoorzitter Guy Vanhengel bevestigt dit. 

 

 

─ Artikel 400/124-48 Technische werkingskosten – 161.000 euro 

 

De heer Paul Delva (CD&V) merkt op dat in 2017 de kosten voor de website 

onderwijsinbrussel.be hier werden ondergebracht. Is de website voltooid of zijn de kosten op 

een andere begrotingspost ondergebracht? 

 

Collegevoorzitter Guy Vanhengel antwoordt dat de website onderwijsinbrussel.be verder 

wordt ontwikkeld en dat er fors wordt geïnvesteerd om de website toegankelijk te maken voor 

de smartphones. De extra middelen voor die investering staan in de begrotingslijn “beheers- 

en werkingskosten ICT”, waar de heer Delva een vraag over stelde. De website is zeer 

informatief en gebruiksvriendelijk. De smartphone-toepassing zal de gebruiksvriendelijkheid 

nog verhogen.  

 

De kredieten zijn opgesplitst over 2 begrotingsposten in voorbereiding van de toekomstige 

analytische begroting. ICT-uitgaven moeten duidelijk traceerbaar in de begroting worden 

opgenomen.  

 

 

─ Artikel 400/126-01 Huur voor lokalen – 640.000 euro 

 

De heer Bruno De Lille (Groen) herinnert zich dat de collegevoorzitter bij de bespreking 

van de begroting 2017 verklaarde dat de hoofdmoot van het bedrag voor de modules van het 

KA Koekelberg bestemd was. Het bedrag daalde substantieel, maar de modules staan er nog 

altijd. Kosten de modules zoveel minder in 2018? 

 

De containermodules van het KA Koekelberg verdwijnen gedeeltelijk in de loop van 2018. 

Het bedrag omvat tevens de huur voor klascontainers die op andere schoolwerven dienst 

doen. De VGC faciliteert deze tijdelijke oplossingen, aldus de collegevoorzitter. 

 

 

─ Artikel 415/121-48 Vergoedingen voor begeleiders van speelpleinwerking  

 – 1.150.000 euro 

 

De heer Bruno De Lille (Groen) leest dat de begroting 2018 ongeveer 200.000 euro 

(ongeveer 20%) meer voorziet voor de vergoedingen aan de begeleiders van de 

speelpleinwerking. Komen er 20% nieuwe speelpleinen en met welke capaciteit? 

 

Collegevoorzitter Guy Vanhengel stelt dat er nog enkele speelpleinen kunnen bijkomen, 

maar dat de groei van de speelpleinwerking niet meer sprongsgewijs gebeurt. In 2018 wordt 

een extra week speelpleinwerking aangeboden. 

 

─ Artikel 40002/332-02 Diverse subsidies – 1.511.000 euro 

 

Commissielid Hannelore Goeman (sp.a) heeft opgemerkt dat de omschrijving van deze 

begrotingspost verschillend is van de omschrijving in de begroting 2017. Ze vraagt om welke 

projecten het gaat. Vallen de proefprojecten inzake schoolpoortwerking, die de spreker na aan 

het hart liggen, onder deze begrotingspost? 
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Wat het schoolpoortwerk betreft, stelt collegevoorzitter Guy Vanhengel dat er ook een 

belangrijke taak weggelegd is voor de schooldirecties van basisscholen om dagelijks ’s 

ochtends post te vatten aan hun schoolpoort en de ouders aan te spreken. De proefprojecten 

“schoolpoortwerking” zijn er gekomen op initiatief van de Koning Boudewijnstichting, niet 

op initiatief van de VGC. 

 

De heer Paul Delva (CD&V) wijst er op dat onder deze begrotingspost ook tijdelijke 

infrastructuurwerken vallen. Wat is de verdeling tussen de middelen voor een verbetering van 

de schoolwerking enerzijds en de tijdelijke infrastructuurwerken anderzijds? Zou deze 

begrotingspost niet beter worden opgesplitst? 

 

Commissielid Johan Van den Driessche (N-VA) vraagt wat de inbreng is van de andere 

overheden voor de tweetalige opleidingen. 

 

Collegevoorzitter Guy Vanhengel antwoordt dat die er voorlopig niet is omdat het dossier 

nog hangend is in het opvolgingscomité van Beliris. (Zie bijlage) 

 

 

─ Artikel 40003/332-02 Subsidies voor schoolverbreding – 1.848.000 euro 

 

De heer Bruno De Lille (Groen) merkt een spreiding van de budgetten die te maken hebben 

met de Brede School over verschillende begrotingsartikelen. Hij vraagt naar een overzicht van 

de middelen die nu worden besteed voor Brede Scholen en die in 20218 worden besteed voor 

de Brede Scholen, zodat hij kan nagaan of er inderdaad geen besparingsoperatie wordt 

doorgevoerd. In de operationele doelstellingen staat dat er wordt gekozen voor verbreding en 

verdieping. Eigenlijk gaat het in de nieuwe aanpak enkel om verbreding. Verder geeft de 

spreker aan dat hij ongerust is over de transitie van de Brede Scholen. 

 

Collegevoorzitter Guy Vanhengel benadrukt dat het absoluut niet om een besparingsoperatie 

gaat en zal een overzicht bezorgen. Hij betwist dat het niet om het verdiepen zou gaan in de 

nieuwe benadering van het Brede School-concept. Het verdiepen gebeurt door de gerichte 

aansturing van het OCB op de doelstellingen van de Brede School zelf. Waar zijn de partners, 

welke partner doet wat, wat is het resultaat daarvan, hoeveel kinderen werden bereikt…. 

 

Commissielid Hannelore Goeman (sp.a) benadrukt dat sp.a een voorstander is om van elke 

school een Brede School te maken. Voor een hervorming wordt aangevat, had sp.a graag een 

screening gehad van de werking van de huidige Brede Scholen. Bestaat er een evaluatie en 

kan die ter beschikking worden gesteld? De huidige hervorming mag de bestaande scholen 

niet hypothekeren. De spreker pleit voor een breed overleg, wat iets heel anders is dan 

gewoon informeren over wat het zal worden. 

 

Collegevoorzitter Guy Vanhengel verwijst naar zijn uitgebreid antwoord over de Brede 

Scholen in de plenaire vergadering.  

 

De heer Johan Van den Driessche (N-VA) vraagt wat het aandeel van het project 

Tienerschool is in deze begrotingspost.  

 

Collegevoorzitter Guy Vanhengel antwoordt dat het 70.000 euro betreft. 

 



- 20 - 

 

 

─ Artikel 40005/332-01 Subsidies begeleiding schoolloopbaan – 569.500 euro 

 

De heer Bruno De Lille (Groen) ziet voor dit artikel een vermindering met 89.000 euro, wat 

haaks staat op de keuze om sterk in te zetten op het voorkomen van vroegtijdige schooluitval. 

Waarom die vermindering van kredieten? 

 

Collegevoorzitter Guy Vanhengel verklaart dat de vroeger CSL-kredieten (community 

service learning) op deze begrotingspost terug te vinden waren. De projecten worden 

ondergebracht bij de hogere onderwijsinstellingen zelf. De instellingen voor hoger onderwijs 

krijgen geen subsidies van de VGC voor deze projecten. 

 

 

─ Artikel 40007/332-02 Stimuleren van levenslang en -breed leren – 695.500 euro 

 

De heer Bruno De Lille (Groen) stelt een daling van 97.500 euro vast op deze begrotingslijn. 

Wat is daar de reden voor? 

 

Collegevoorzitter Guy Vanhengel geeft aan dat er in 2017 extra middelen werden 

ingeschreven voor kosten van 2016. In de begroting 2018 wordt opnieuw een krediet 

ingeschreven dat de werking van 2018 dekt. De VDAB neemt een steeds grotere rol op, 

waardoor een deel van de kosten door hen gedragen wordt. 

 

De heer Bruno De Lille (Groen) vindt het belangrijk dat deze beleidskeuze niet wordt 

losgelaten. 

 

 

─ Artikel 40009/332-02 Subsidies voor scholen – 281.000 euro 

─ Artikel 40010/332-02 Subsidies voor aanbieders – 365.000 euro 

 

De heer Bruno De Lille (Groen) berekende dat beide artikelen samen dalen met 316.000 

euro. Van waar de vermindering? Waarom wordt gestopt op het einde van het schooljaar 

2017-2018 met de subsidies voor scholen? Veel scholen hebben nood aan deze middelen, ook 

al zijn ze bescheiden. 

 

Collegevoorzitter Guy Vanhengel wijst er op dat de middelen werden vrijgemaakt om te 

worden ingezet in de Brede Scholen. Veelal kaderen de types van activiteiten in de brede 

schoolwerking.  

 

De heer Bruno De Lille (Groen) vindt het jammer omdat de middelen vaak werden 

aangewend om bv. naar het jeugdtheater te gaan. 

 

Collegevoorzitter Guy Vanhengel stelt dat die mogelijkheden behouden blijven. 

 

 

─ Artikel 415/332-01 Subsidies voor speelpleinen – 600.000 euro 

 

Commissielid Johan Van den Driessche (N-VA) vraagt of de middelen rekening houden 

met de extra week speelpleinwerking. 
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De heer Bruno De Lille (Groen) ziet evenwel een daling tegenover 2017 met 10.000 euro en 

vraagt naar een verklaring. 

 

Collegevoorzitter Guy Vanhengel stelt dat de speelpleinen in het eerste jaar van hun 

werking een investeringssubsidie krijgen, nadien niet meer. De extra speelpleinweek zit in dit 

bedrag vervat.  

 

 

─ Artikel 400/631-51 Investeringssubsidies capaciteitsuitbreiding – 38.150.000 euro 

 

Commissielid Johan Van den Driessche (N-VA) en de heer Bruno De Lille (Groen) 

vragen naar een overzicht. Werden in 2017 alle middelen besteed? 

 

Dit overzicht zal worden toegevoegd aan het verslag. Collegevoorzitter Guy Vanhengel 

onderstreept dat de cijfers niet de juiste voortuitgang van de capaciteitsdossiers weergeven 

omdat de facturen soms later, in een ander boekjaar, binnenkomen en uitbetaald worden. De 

beste schema’s om de reële vooruitgang te volgen zijn deze die de collegevoorzitter 

regelmatig ter beschikking stelt in de onderwijscommissie. Die gegevens zijn enigszins te 

vergelijken met de vastleggingskredieten op gewestniveau.  

 

 

─ Artikel 400/866-51 Terugbetaling van deelnemingen – 3.800.000 euro 

 

De heer Bruno De Lille (Groen) wijst er op dat het dossier van de doorverkoping van een 

pand in Gallaitstraat al 2 jaar aansleept. Hij wenst te weten wat de vooruitzichten zijn en 

waarom dit geboekt wordt als een schuld. 

 

Collegevoorzitter Guy Vanhengel legt uit dat het dossier zijn beslag kan krijgen eens de 

projectontwikkelaar van de Gallaitstraat is aangeduid, wat in de loop van 2018 zal gebeuren. 

Op dat moment kan de projectontwikkelaar de aandelen van de VGC overnemen. Omwille 

van het feit dat de VGC voorfinancierde, wordt hij hier – ietwat ongelukkig -  de noemer 

“schuld” aangewend. 

 

 

Studentenzaken  

 

─ Artikel 420/332-02 Diverse subsidies studentenzaken – 270.000 euro 

 

Commissielid Hannelore Goeman (sp.a) wenst meer te weten te komen over het initiatief 

N-Brussel master en bachelor thesis award. Waarom wordt dit in het leven geroepen?  

 

Collegevoorzitter Guy Vanhengel verduidelijkt dat de idee voor het toekennen van een 

jaarlijkse award voor een bachelor of thesis over een Brussels onderwerp, van de 

advieswerkgroep studentenzaken afkomstig is. Dat geldt ook voor de actie “kom uit je kot”. 

Het is de bedoeling dat originele ideeën gesteund en betoelaagd worden.  

 

De heer Bruno De Lille (Groen) vraagt welke partners er naast Br(ik nog zijn om Brussel als 

studentenstad te promoten. 
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Collegevoorzitter Guy Vanhengel benadrukt dat zeer nauw wordt samengewerkt met de 

advieswerkgroep studentenzaken, samengesteld uit studenten. Deze kredietlijn laat toe 

subsidies toe te kennen per project dat de advieswerkgroep studenten voorstelt, zoals voor de 

uitwerking van de award.  

 

 

Onderwijscentrum Brussel 

 

Algemeen: de totaliteit van de werkingskosten van OCB 

 

De heer Bruno De Lille (Groen) maakte de optelsom en stelt vast dat de werkingskosten van 

OCB niet stijgen, terwijl de personeelskosten wel sterk stijgen (met 848.000 euro). Dat is niet 

logisch. Wat is de verklaring voor de stagnatie van de werkingsmiddelen? 

 

Collegevoorzitter Guy Vanhengel verklaart dat de administratieve kost van de 

personeelsleden op het hoofdstuk “administratie” terug te vinden is. De werkingsmiddelen 

gaan naar het leermiddelencentrum, dus naar de aankoop van boeken, materialen e.d.  

 

 

─ Artikel 430/111-01 Bezoldiging van het personeel OCB – 4.232.000 euro 

 

De heer Bruno De Lille (Groen) peilt of de stijging van dit bedrag dient om de overname 

van de Brede Schoolcoördinatoren te financieren. 

 

Collegevoorzitter Guy Vanhengel meldt dat de stijging een indexatie en anciënniteit 

incalculeert, plus 4 maanden voor de overname van de Brede Schoolcoördinatoren aangezien 

de Brede Schoolmutatie ingaat op 1 september 2018. 

 

 

─ Artikel 430/111-02 Bezoldiging geco’s OCB – 471.000 euro 

 

De heer Bruno De Lille (Groen) rekende dat 471.000 euro voor 3 VTE wel erg veel is. 

 

Collegevoorzitter Guy Vanhengel meldt dat het een materiële vergissing betreft. Het gaat 

om 8 VTE. 

 

 

─ Artikel 440/465-48 Andere specifieke subsidies hogere overheden: 

 verdwenen uit de begroting 

 

Commissielid Johan Van den Driessche (N-VA) noteerde dat bovenstaande begrotingspost 

uit de begroting verdween. Wat is daar de verklaring voor?  

 

Collegevoorzitter Guy Vanhengel licht toe dat een deel van de OCB-middelen rechtstreeks 

vervat ligt in de dotatie van de Vlaamse Gemeenschap, die stijgt met meer dan 900.000 euro 

(616.000 euro gaat naar OCB). 

 

 

Centrum voor leerlingenbegeleiding N-Brussel 

Algemeen: werkingskosten CLB’s 
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De heer Bruno De Lille (Groen) merkt op dat de CLB’s wel een nieuw gebouw krijgen, 

maar geen index van de personeelskosten, noch een toename van de werkingsmiddelen. De 

CLB’s kunnen de toenemende vraag van de ouders en de scholen niet beantwoorden bij 

gebrek aan personeel en middelen.  

 

Collegevoorzitter Guy Vanhengel verduidelijkt dat de CLB-werking van de VGC een 

enveloppefinanciering van Vlaanderen krijgt. De VGC ontvangt de werkingsmiddelen van 

Vlaanderen en geeft ze door aan het CLB. 

 

 

─ Artikel 490/126-01 Huur en huurlasten van onroerende goederen – 143.000 euro 

 

De heer Bruno De Lille (Groen) peilt naar de oorzaak van de daling van dit krediet met 

30.000 euro ten aanzien van 2017.  

 

Collegevoorzitter Guy Vanhengel wijst er op dat het CLB van de VGC en CLB van het GO! 

samen gehuisvest zijn in de Technologiestraat. Er werd over de huurvoorwaarden van de 

kantoren scherp onderhandeld, wat tot een daling van de huurlasten leidde. De kantoren 

dienen nog functioneel te worden ingericht, wat tot beperkte bijkomende kosten zal leiden.  

 

 

COOVI-campus 

 

─ Artikel 492/111-01 Bezoldiging van het niet-onderwijzend personeel – 498.000 euro 

 

De heer Bruno De Lille (Groen) wenst te vernemen of de VGC op schema zit voor de 

afbouw van de bezoldiging van het niet-onderwijzend personeel binnen een tijdsspanne van 

10 jaar, althans dat was de afspraak bij de overdracht naar het GO! 

 

Collegevoorzitter Guy Vanhengel stelt dat de afbouw iets langer zal duren omdat een aantal 

personeelsleden niet zo snel met pensioen gaat als gesimuleerd. Een aantal personeelsleden 

vervult een andere taak op de COOVI-campus dan voorheen. Ze werken wel nog allen op de 

COOVI-campus. 

 

 

─ Artikel 492/125-06 Prestaties van derden voor de gebouwen – 40.000 euro 

 

De heer Bruno De Lille (Groen) vindt het vreemd dat er 40.000 euro wordt ingeschreven 

voor gebouwen die niet meer toebehoren aan de VGC.  

 

Collegevoorzitter Guy Vanhengel verklaart dat niet alles werd overgeheveld naar het GO!. 

Een aantal campusdelen zijn nog eigendom van de VGC en worden samen met de Cocof 

beheerd omdat ze niet gesplitst zijn (bv. wegen, verlichting, riolering,…), wat kosten met zich 

brengt.  

 

De spreker wijst er op dat de VGC zich bij de overdracht engageerde om de niet afgewerkte 

delen van de campus in orde te brengen. Er is een erfpacht, maar de gebouwen blijven van de 

VGC. De overdracht van de keukentoren is wel gepland. 
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Dit erfpacht-principe geldt trouwens ook voor de grote onderwijscampussen die worden 

gebouwd.  

 

 

─ Artikel 492/435-01 Dotatie aan de administratieve overdrachtscel  VGC-GO!  

 –  908.000 euro 

 

De heer Bruno De Lille (Groen) ziet een daling van de kredieten en vraagt hoe snel het 

uitdoofscenario zal afgerond worden.  

 

Vanaf 2020 blijft nog 370.000 euro op de kredietlijn staan om de kosten van de 

gemeenschappelijke delen te dragen. Er wordt gedacht aan een nieuwe sportzaal. De hoeve is 

niet overgedragen. Idem dito voor paviljoenen 14 en 15 (warme en koude lijnen), zegt 

collegevoorzitter Guy Vanhengel. 
 

 

─ Artikel 492/723-52 Nieuwbouw, studies en aanpassingen aan gebouwen 

 

Commissieleden Stefan Cornelis (Open Vld) en Hannelore Goeman (sp.a) zijn tevreden 

dat er een definitieve oplossing komt voor het technische liftprobleem in de COOVI-

keukentoren. Hoe zal dit concreet worden aangepakt zonder een aanklacht van de architect te 

riskeren? Wordt er rekening gehouden met de opmerkingen van de architect?  

 

De heer Paul Delva (CD&V) vraagt zowel voor deze begrotingspost als voor artikel 

492/733-51 wat het aandeel van de VGC is in de betaling van de studies die samen met de 

Cocof worden uitgevoerd. 

 

Collegevoorzitter Guy Vanhengel licht toe dat de VGC naar de juiste technische, definitieve 

oplossing zoekt voor de liftproblematiek. De basis van het probleem is conceptueel. De 

architect is medeverantwoordelijk gesteld in één van de tussenvonnissen, samen met een 

aantal andere betrokkenen. 

 

Wat de gemeenschappelijke studies met de Cocof betreffen, draagt de VGC 24,73% van de 

studiekosten. Het is een berekening die samenhangt met de leerlingenaantallen.  

 

 

Kasterlindencampus 

 

─ Artikel 496/911-03 Beschikbaarheidsvergoeding DBFM – 612.000 euro 

 

De heer Bruno De Lille (Groen) begrijpt niet hoe het komt dat deze bedragen stijgen. Het 

gaat toch om vaste aflossingen? 

 

Collegevoorzitter Guy Vanhengel wijst er op dat het in beide gevallen om vaste aflossingen 

gaat, die gekoppeld zijn aan de index van de consumptieprijzen. 

 

 

 

─ Artikel 496/723-52 Aanpassingswerken aan de campus – 1.380.000 euro 
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De heer Paul Delva (CD&V) is benieuwd naar wat moet worden verstaan onder een 

capaciteitsuitbreiding van het internaat.  

 

De heer Bruno De Lille (Groen) is van mening dat het bedrag erg hoog is voor de 

uitbreiding met 10 plaatsen.  

 

Collegevoorzitter Guy Vanhengel legt uit dat er een leefeenheid van 10 personen bijkomt, in 

het gebouw van De Poolster. Het betreft eenzelfde type leefeenheid als de andere 

leefeenheden van het internaat. Het krediet op dit artikel omvat ook de onderhoudskosten van 

de Kasterlindencampus.  

 

 

Kasterlinden buitengewoon basis- en secundair onderwijs 

 

Algemeen: personeelskosten Kasterlinden 

 

De heer Bruno De Lille (Groen) leest in de algemene overzichtstabel dat de 

personeelskosten (met inbegrip van de leerkrachten) van Kasterlinden 6,38 miljoen euro 

vertegenwoordigen op een totaalbedrag van 6,78 miljoen euro. Gelet op het M-decreet zou 

een daling van het aantal leerkrachten ingevolge de overstap van kinderen naar het gewoon 

onderwijs in de lijn van de verwachtingen liggen. Bijgevolg zouden ook de personeelskosten 

dalen. 

 

Collegevoorzitter Guy Vanhengel antwoordt dat de leerlingenaantallen van Kasterlinden 

blijven stijgen. Het M-decreet kan veel kinderen helpen die met een beperkte leermoeilijkheid 

kampen, maar kan niet alle situaties opvangen. 

 

 

─ Artikel 497/123-17 Kosten voor navorming – 10.000 euro 

 

De heer Paul Delva (CD&V) ziet op dit artikel een fikse daling. In 2017 werd op dit artikel 

245.000 euro ingeschreven. Hoe kan deze enorme daling verklaard worden? 

 

Collegevoorzitter Guy Vanhengel wijst er op dat in 2017 de leerkrachten van Kasterlinden 

een eenmalige gespecialiseerde vorming volgden voor GON-begeleiding.  

 

─ Artikel 498/723-52 Nieuwbouw, studies en aanpassingswerken aan gebouwen – 500.000 

euro 

 

De heer Bruno De Lille (Groen) had graag meer uitleg gekregen van gebouw D. Wat is de 

timing van het hele bouwdossier? 

 

Op de Nieuwlandsite wordt er volgens collegevoorzitter Guy Vanhengel in verschillende 

fasen gewerkt. Fase 2 is net opgeleverd. Gebouw D ligt dieper op de site en verkeerd nog in 

een relatief goede staat. Het zal in de volgende fase worden aangepakt. 
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Cultuur 

 

Commissielid Annemie Maes (Groen) kreeg graag bijkomende uitleg over de actieplannen.  

Er wordt onder andere melding gemaakt van een Urban Center Nieuwland, van een 

vernieuwing van de convenant ouderenplatform en van de sportinfrastructuur op de COOVI-

site. Bovendien moet in 2019 de Algemene Vergadering van de gemeenschapscentra ook 

opnieuw worden samengesteld. De informatie of cijfergegevens hierover zijn niet duidelijk af 

te leiden uit de begroting. 

 

Het Urban Center opent volgens collegelid Pascal Smet in januari 2018 op de Nieuwlandsite. 

Jonge Brusselaars kunnen deze ruimten gebruiken. Daarnaast zijn er nog 2 andere belangrijke 

projecten. De bouw van het jeugdhuis Dar dat in de vergunningsfase zit en de fuifzaal, 

waarover in 2018 heugelijk nieuws wordt meegedeeld. 

 

De nieuwe samenstelling van de Algemene Vergadering van de gemeenschapscentra gebeurt 

altijd na de gemeenteraadsverkiezingen. 

Er is de verordening sociaal-cultureel werk en hieruit voortvloeiend heeft de VGC nieuwe 

middelen en adviezen gekregen. Op basis hiervan moet een nieuwe convenant rond ouderen 

worden opgemaakt. 

 

Ten slotte zal er in samenwerking met de Vlaamse Gemeenschap een nieuwe sporthal worden 

gebouwd op de COOVI-site.  

 

─ Artikel 500/123-11 Telefoonkosten – 42.500 euro 

 

Commissielid Annemie Maes (Groen) was verbaasd over de sterke toename op dit 

begrotingsartikel. Vorig jaar bedroeg het bedrag voor telefoonkosten 3.500 euro. In de 

toelichting staat dat vanaf 2018 ook de abonnementskosten voor de bibliotheken in dit artikel 

worden opgenomen. Normaal verwacht men dan ook een daling bij de artikelen voor het 

bibliotheekbeleid. De spreker ziet deze daling echter nergens. 

 

De abonnementskosten voor de bibliotheken behoorde tot de centrale kredieten van de 

administratie en wordt nu specifiek in het artikel ‘telefoonkosten’ opgenomen, aldus 

collegelid Smet. Het is gewoon een boekhoudkundige operatie. 

 

─ Artikel 500/125-10 Belastingen, taksen en retributies op onroerende goederen 

– 125.000 euro 

 

De uitgaven voorzien voor belastingen worden voor 2018 begroot op 125.000 euro. Daar waar 

dit in de begrotingen 2017 en 2016 respectievelijk 400.000 euro en 500.000 euro bedroeg. De 

heer René Coppens (Open Vld) vraagt waar deze spectaculaire daling vandaan komt. 

 

Dit heeft onder andere te maken met de leegstandtax die normaal gezien niet meer moet 

worden betaald.  Bovendien zegt collegelid Smet dat men denkt dat de inhaalbeweging van 

de fiscale administratie gerealiseerd is. De VGC blijft ijveren voor een vrijstelling van de 

culturele gebouwen. 
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─ Artikel 50000/125-06 Prestaties van derden voor de gebouwen – 17.000 euro 

 

Het bedrag in dit begrotingsartikel daalt ook. Commissielid Annemie Maes (Groen) vraagt 

of er minder beroep wordt gedaan op derden. 

 

Volgens collegelid Pascal Smet schat men in dat men minder geld nodig heeft. Het komt 

beter overeen met de realiteit. 

 

  

─ Artikel 50001/332-02 Subsidies voor culturele participatiebevordering - 1.177.771 

euro en artikel 51002/332-01 Subsidies voor kunsten - 1.894.500 euro 

 

Vorig jaar werd 1,34 miljoen euro voorzien voor subsidies voor culturele 

participatiebevordering.  Waarom is het bedrag dit jaar lager, vraagt commissielid Annemie 

Maes (Groen). In de uiteenzetting staat dat er een ondersteuning is van de Brusselse 

vrijetijdsdatabank bij Visitbrussels. Wat is de vrijetijdsdatabank?  

 

Het eerste artikel daalt met 200.000 euro en het bedrag wordt overgeheveld naar artikel 

51002/332-01. Het is gewoon een definitieve verschuiving, zegt collegelid Smet. 

 

 

─ Artikel 515/332-01 Subsidies voor cultureel erfgoed - 193.559,21 euro 

 

De subsidies voor cultureel erfgoed dalen volgens commissielid Maes met 280.000 euro. Is er 

een verschuiving naar een ander artikel? Krijgen Be.Brusseleir en vzw  Epitaaf evenveel geld 

als vorig jaar? (Collegelid Pascal Smet knikt bevestigend) 

 

De reden hiervoor is de integratie van het Sint-Lukasarchief in het Gewest volgens collegelid 

Smet. 

 

 

─ Artikel 51007/332-03 Subsidies aan vzw Bronks – 250.000 euro 

 

Commissielid Stefan Cornelis (Open Vld) vraagt of er voor Bronks een evolutie is. 

 

Bronks krijgt volgend jaar hetzelfde bedrag als dit jaar laat het bevoegde collegelid weten. 

 

 

─ 525/111-01 Bezoldiging van het personeel - 4.083.000 euro 

 

Dit begrotingsartikel kent een lichte daling. Er wordt gesproken over 115 VTE. In het 

begrotingsdocument van vorig jaar is er sprake van 105. Het aantal VTE stijgt dus, maar toch 

is er een daling van de voorziene middelen. Raadslid heer Paul Delva had hier graag wat 

bijkomende uitleg over gekregen. 

 

Collegelid Pascal Smet zegt dat dit te maken heeft met een betere raming van de 

personeelskost.  

 

 

─ Artikel 52504/332-01 Subsidies voor cultuurspreidingstrajecten - 82.700 euro 
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Het betreft hier een subsidiekrediet van bijna 83.000 euro, een gevoelige stijging ten opzichte 

van de rekening van 2016, vindt de heer René Coppens. De toelichting bij het artikel is 

echter zeer vaag. Wat wordt precies onder deze cultuurspreidingstrajecten verstaan? Het zou 

om trajecten gaan waarin minimum drie gemeenschapscentra financieel en inhoudelijk 

samenwerken. Kan het collegelid voorbeelden geven van dergelijke samenwerkingen op basis 

van deze subsidies? Welke initiatieven zijn hieromtrent al genomen? 

 

Het betreft hier een samenwerking van Plazey, scholenwerking en Jong en Divers. De 

bedoeling is volgens collegelid Pascal Smet dat jong, artistiek talent zich kan ontwikkelen in 

het gemeenschapscentrum. Dit is in opstart, maar de bedoeling dat er een catalogus komt van 

jong, artistiek talent. Er wordt getracht meer jongeren naar het gemeenschapscentrum te 

lokken. 

 

Raadslid Annemie Maes vraagt hoe Bar Eliza wordt gefinancierd. 

 

Collegelid Pascal Smet laat weten dat Bar Eliza onrechtstreeks wordt gefinancierd via 

Plazey. 

 

─ Artikel 525/124-48 Andere technische kosten – 85.276 euro 

 

Dit begrotingsartikel kent een stijging van 30.000 euro. In de toelichting staat dat de 

dagelijkse werking van de Entiteit gemeenschapscentra hiermee wordt gefinancierd. 

Mevrouw Annemie Maes vindt dit raar. Wat is de reden hiervoor? 

 

De stijging is te wijten aan de factuur voor de scholenwerking aldus collegelid Pascal Smet. 

 

 

─ Artikel 530/124-48 Technische kosten – 209.616 euro 

 

Samen met de begrotingswijziging van vorig jaar is het bedrag in dit artikel verhoogd met 

60.000 euro. Hoe dit komt had de heer Paul Delva graag vernomen. 

 

De uitvoering van bepaalde projecten vallen hoger uit dan geraamd, zegt collegelid Pascal 

Smet. Hij zal een overzicht van de kosten bezorgen. 

 

Tijdens de hoorzitting over de visietekst  over het Brussels bibliotheekbeleid werd gevraagd 

om ook de gebruikers te betrekken bij de opmaak van de visietekst. Vallen de kosten hiervoor 

onder dit artikel, vraagt mevrouw Annemie Maes. 

 

Als er een enquête onder de gebruikers wordt georganiseerd, zouden de kosten onder dit 

artikel vallen aldus collegelid Pascal Smet. 

 

 

─ Artikel 530/123-13Beheers- en werkingskosten ICT – 120.000 euro 

 

Bijkomend merkt mevrouw Maes op dat de kosten voor ICT overal blijven stijgen. 

 

De stijging van het voorziene bedrag in dit artikel is te wijten aan het feit dat er een extra 

bibliotheek bijkomt, zegt het bevoegde collegelid. 
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─ Artikel 530/332-03 Subsidies aan vzw Brussels Ouderenplatform – 515.000 euro 

 

Commissielid Stefan Cornelis vraagt of er een DAC’er wegvalt. 

 

Collegelid Pascal Smet laat weten dat de Adviescommissie heeft bepaald dat er minder geld 

nodig is. 

 

 

─ Artikel 53007/332-02 Subsidies voor taalbevorderende initiatieven - 60.000 euro 

 

Een krediet van 60.000 euro is voorzien ter ondersteuning van taalbevorderende initiatieven 

van het Huis van het Nederlands. De werking van het Huis van het Nederlands verdient 

natuurlijk alle steun. Kan het collegelid de daling met 15.000 euro ten opzichte van de 

begroting van 2017 verklaren, vraagt de heer Coppens. 

 

Er is een uitbreiding van het publiek dat naar de gemeenschapscentra komt, zegt collegelid 

Smet. In samenwerking met het Huis van het Nederlands is er een specifiek project opgestart. 

Het is belangrijk dat de gemeenschapscentra een beleid hebben over hoe ze met anderstaligen 

moeten omgaan en dit wordt uitgewerkt samen met het Huis van het Nederlands. 

 

 

─ Artikel 53161-48 Diverse ontvangsten en terugvorderingen – 196.000 euro 

 

Het College verwacht een groot bedrag terug te krijgen. Komt dit van de gemeente Ganshoren 

of van verschillende gemeenten, vraagt mevrouw Maes. 

 

Alle gemeenten betalen mee volgens collegelid Pascal Smet. 

 

Jeugd 

 

Met betrekking tot het bevoegdheidsdomein Jeugd worden er een aantal nieuwe acties 

gepland. Raadslid Annemie Maes vindt dit zeer positief. Er is echter 1 actieplan geschrapt 

namelijk het actieplan over het afgestelde prijzen- en inschrijvingsbeleid. Wat is de reden 

hiervoor? 

 

Het bevoegde collegelid zegt dat de prijzen al heel laag zijn. Er werd beslist alles te laten 

zoals het is. 

 

─ Artikel 550/111-01 Bezoldiging van het personeel – 386.000 euro en artikel 550/121-

48 Vergoedingen voor begeleiders van jeugdcentrum Aximax - 44.000 euro 

 

Het bedrag in dit begrotingsartikel wordt berekend op basis van 11VTE. Komt er een extra 

personeelslid bij, vraagt mevrouw Maes?   

 

Waarom wordt er meer geld voor Aximax voorzien? 

 

Collegelid Pascal Smet laat weten dat er 1 extra personeelslid is.  
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De stijging voor Aximax komt er omdat de medewerkers nu onder contract werken en niet 

meer per factuur worden betaald. 

 

 

─ Artikel 55000/125-06 Kosten voor herstellingen aan lokalen – 5.000 euro 

 

Er wordt slecht 5.000 euro voorzien voor dit artikel. Is dit voldoende, vraagt commissielid 

Stefan Cornelis. 

 

Alles wordt nu gerepareerd door FIX dus de kosten vallen nu onder een ander 

begrotingsartikel verduidelijkt het collegelid. 

 

 

─ Artikel 55009/332-01 Subsidies voor initiatieven kansengroepen binnen jeugd  

–    1.787.281 euro 

 

Het gaat hier om een vrij omvangrijk bedrag van meer dan 1,7 miljoen euro. De toelichting bij 

het artikel is daarentegen zeer beperkt. Om welke initiatieven gaat het, vraagt de heer René 

Coppens? Hij verneemt graag welke subsidies hieronder vallen. 

 

Collegelid Pascal Smet zal een lijstje bezorgen. 

 

2 begrotingsartikelen  zijn al sinds vorig jaar geschrapt volgens commissielid Annemie 

Maes. Deze hadden betrekking op subsidies voor kwaliteitsbevorderende 

jeugdwerkactiviteiten en subsidies voor vernieuwende jeugdactiviteiten. Dit was voor een 

totaalbedrag van 66.000 euro. Is dit bedrag in een ander begrotingsartikel terug te vinden? 

Waar is dit geld naartoe? 

 

Volgens het collegelid is er sprake van een hergroepering. Hij zal een overzicht van de 

uitgaven bezorgen. Er is zeker niets geschrapt. (Zie bijlage) 

 

Mevrouw Annemie Maes vraagt waar het geld voor de fuifzaal terug te vinden is. 

 

Dat is een project voor volgend jaar, deelt het collegelid mee. Het staat zeker in de begroting 

ingeschreven, namelijk in artikel 840/723-54. 

 

Voor het beleidsdomein sport zijn er veel nieuwe actieplannen merkt commissielid Maes op.  

 

Blijven de 25VTE? (Collegelid Pascal Smet knikt) 

 

Inderdaad, zegt collegelid Smet. Binnen het beleidsdomein sport zijn er veel verschuivingen, 

maar er is zeker geen daling van het beschikbare bedrag. 

 

 

─ Artikel 560/121-48 Vergoedingen voor sportlesgevers – 130.000 euro 

 

Waarom wordt er meer geld voorzien voor sportlesgevers, vraagt mevrouw Maes. 

 

      Er is meer aanbod en er zijn meer lesgevers aldus collegelid Smet. 
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─ Artikel 560/124-06 Technische kosten voor sportpromotie en sportbeleid – 445.000 

euro 

en artikel 560/124-06 Beheerskosten sportinfrastructuur – 62.000 euro 

 

Commissielid Annemie Maes en de heer René Coppens merken op dat ook het bedrag voor 

dit artikel stijgt. Hoe komt dit? Hoe wordt het globale bedrag in de praktijk verdeeld? 

 

Het collegelid zegt dat dit te wijten is aan de overname van Buurtsport. Alles is nu 

geïntegreerd. 

 

Er zal een lijstje worden bezorgd. (Zie bijlage) 

 

De heer Stefan Cornelis vraagt of een buitengewone inkomsten van de Vlaamse overheid ook 

moet worden ingeschreven. 

 

Het collegelid zegt dat dit pas voor volgend jaar zal zijn. Dit moet nog beslist worden door de 

Vlaamse Regering. 

 

Als commissielid Annemie Maes de bedragen in alle artikels optelt komt ze op een daling 

van 15.000 euro. Het voorziene bedrag voor huursubsidies bedraagt zelfs 0 euro. Is dit te 

wijten aan een verschuiving of is er een huurcontract stopgezet? 

  

Het beschikbare bedrag voor 2018 is 3,25 miljoen euro. Fundamenteel zitten de bedragen 

volgens collegelid Smet in een stijgende lijn. Er zijn verschuivingen mogelijk, maar er is 

zeker geen vermindering van het beschikbare bedrag. 

 

Welzijn, Gezondheid en Gezin 

 

─ Artikel 600/124-48 Technische kosten – 115.00 euro  

 

Vorig jaar was op die post een bedrag ingeschreven van 77.000 euro stelt mevrouw Brigitte 

Grouwels (CD&V) vast. Zij vraagt waarom het bedrag is opgetrokken tot 115.000 euro.  

 

Commissielid Hannelore Goeman (sp.a) wil een overzicht van de activiteiten die hiermee 

gefinancierd worden.  

 

Collegelid Bianca Debaets schetst het soort activiteiten dat met die kredieten betaald worden. 

Zij benadrukt dat nog niet alle initiatieven voor 2018 gekend zijn.   

  

Welke artiest zal het Gala van het Welzijn in 2018 opluisteren, vraagt commissielid Stefan 

Cornelis (Open Vld).  

 

Nathalie Meskens met een bluesprogramma, antwoordt collegelid Bianca Debaets. (zie 

bijlage) 

 

 

─ Artikel 600/465-011 Specifieke subsidies van andere overheden – 167.500 euro  

 

Mevrouw Brigitte Grouwels (CD&V) vraagt over welk regionaal overleg het gaat.  
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Collegelid Bianca Debaets antwoordt dat het over de voormalige BWR gaat dat nu 

geïntegreerd zit in het Kenniscentrum Wonen, Welzijn, Zorg en over het Lokaal Sociaal 

Beleid.  

 

 

─ Artikel 61000/332-02 Subsidies voor jeugdwelzijnswerk – 657.000 euro  

─ Artikel 61001/332-02 Subsidies voor woonzorg en ouderenwelzijn – 2.202.000 euro  

 

Commissielid Hannelore Goeman (sp.a) vraagt om een lijst van betoelaagde initiatieven toe 

te voegen aan het verslag.  

 

Specifiek voor jeugdwelzijnswerk gaat het over D'Broej, Cachet, Rails van het centrum voor 

Geestelijke Gezondheidszorg, verduidelijkt collegelid Bianca Debaets. De extra 100.000 

euro gaat naar het project buurtvaders van D'Broej om ouders meer te responsabiliseren. Het 

wordt ontwikkeld in Peterbos, Zwarte Vijvers en in het centrum. (zie bijlage) 

 

 

─ Artikel 61003/332-02 Subsidies voor welzijnsinitiatieven ikv armoedebestrijding  

 – 274.000 euro  

─ Artikel 61005/332-02 Subsidies voor straathoekwerk – 337.000 euro  

 

De heer Arnaud Verstraete (Groen) wil meer details over beide artikels.  

 

De middelen voor straathoekwerk gaan integraal naar JES, zegt collegelid Bianca Debaets. 

De lijst van welzijnsinitiatieven in het kader van armoedebestrijding wordt aan het verslag 

toegevoegd. 

 

Mevrouw Brigitte Grouwels (CD&V) vraagt zich af of de inhoud van het werk van de 

straathoekwerkers verandert.  

 

Het concept verandert niet veel, zegt collegelid Bianca Debaets, maar de doelgroep wijzigt af 

en toe. In nasleep van de aanslagen is er onder meer voor gekozen om ook met tieners te 

werken. (zie bijlage) 

 

 

─ Artikel 62004/332-01 Aanvullende subsidies Vlaams integratie- en inburgeringsbeleid 

 – 289.000 euro  

 

De heer Arnaud Verstraete (Groen) wil weten waar die middelen precies voor bedoeld zijn.  

 

Vanaf 2018 wordt het traject verplicht, maar het bedrag blijft gelijk, stelt commissielid Johan 

Van den Driessche (N-VA) vast. Hij vraagt hierover meer uitleg.  

 

Een deel van deze middelen is bestemd voor de Brusselwerking van het Minderhedenforum, 

licht collegelid Bianca Debaets toe. Zij werken onder meer rond leiderschapsvorming, 

engagement opnemen in een vzw, spreken voor publiek of doorstromen naar adviesraden. Het 

project tolken van Brussel Onthaal wordt hier eveneens mee betaald en de coördinatiefunctie 

van vzw Foyer. Het artikel staat los van de verplichte integratietrajecten.  
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─ Artikel 62006/332-01 Subsidies voor specifieke doelgroepen – 121.000 euro  

 

Commissielid Johan Van den Driessche (N-VA) vraagt enige toelichting over de specifieke 

doelgroepen.  

 

Collegelid Bianca Debaets vertelt dat het over werkingen gaat zoals PAG-ASA, Convivium, 

Merhaba en de Meeting.  

 

 

─ Artikel 62008/332-01Subsidies voor interreligieuze en levensbeschouwelijke dialoog  

 –  66.000 euro  

 

Bij dit artikel vraagt commissielid Johan Van den Driessche (N-VA) eveneens enige 

verduidelijking.  

 

Die middelen gaan naar de werking van Axcent, een interlevensbeschouwelijke vzw, legt 

collegelid Bianca Debaets uit. Die organisatie werkt aan de dialoog tussen verschillende 

culturen en levensbeschouwingen. Dit jaar werd een inleefreis naar Auschwitz georganiseerd 

met jongeren met heel diverse achtergronden. Die activiteiten verlopen in het Nederlands.  

 

 

─ Artikel 630/332-02 Subsidies voor gezondheidsinitiatieven - 1.198.610 euro  

 

De kredieten op die post dalen licht, zegt mevrouw Brigitte Grouwels (CD&V). Zij wil de 

reden kennen.  

 

Collegelid Bianca Debaets meldt dat het over een verschuiving gaat naar technische kosten. 

Tot dit jaar liep er een oproep naar scholen om een project in te dienen rond gezonde voeding 

en beweging. Dat is verschoven naar een andere post om meer lijn in de projecten te krijgen. 

Verder wordt hiermee Den Teirling betoelaagd, evenals VRGT en  Sensoa worden hiermee 

gesteund.  

 

 

─ Artikel 66001/332-02 Subsidies voor kwaliteitsverhoging Gezin – 900.000 euro  

 

Commissielid Hannelore Goeman (sp.a) vindt het positief dat het bedrag op dit artikel 

200.000 euro hoger is dan vorig jaar. Zij is benieuwd hoe die middelen zullen worden 

ingezet.  

 

Het gaat onder meer over extra plaatsen in de kinderopvang, zoals collegelid Bianca Debaets 

bij de bespreking van de buitengewone dienst heeft aangehaald. Maar niet alleen de 

infrastructuur wordt vernieuwd, er worden eveneens extra plaatsen gecreëerd. Op de 

adviesraad wordt momenteel gewerkt over een nieuwe projectoproep voor nieuwe plaatsen in 

de kinderdagverblijven. Met de kredieten op dit artikel worden eveneens de Baboes en de 

tijdelijke huisvesting voor kinderopvang betaald. 
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─ Artikel 66003/332-02 Subsidies voor toegankelijkheid  Gezin – 290.000 euro  

 

Mevrouw Brigitte Grouwels (CD&V) vraagt welke doelgroep hiermee beoogd wordt.  

 

Collegelid Bianca Debaets antwoordt dat het gaat over het centraal Loket Kinderopvang en 

het Huis van het Kind.  

 

 

─ Artikel 690/742-53 Aankoop van informaticamaterieel – 40.000 euro  

 

Mevrouw Brigitte Grouwels (CD&V) vraagt of het hier over de aankoop van 2017 gaat, 

waarvoor de factuur in 2018 komt.  

 

Dat bevestigt collegelid Bianca Debaets.  

 

 

─ Artikel 820/125-10 Belastingen, taksen en retributies op onroerende goederen  

 –  290.000 euro  

 

Bij de begrotingswijziging 2017 moesten voor dit artikel opeens meer kredieten voorzien 

worden omwille van leegstand, onroerende voorheffing, enzovoort, zegt commissielid 

Annemie Maes (Groen). Een andere post verminderde dat bedrag en hier merkt ze terug een 

stijging met 70.000 euro. Hierover wil ze enige verduidelijking.  

 

Collegelid Pascal Smet legt uit dat het hier over de 4de verdieping van het VGC-gebouw gaat. 

De dienst Financiën zal intrek nemen op deze verdieping van het Renaissancegebouw. Op dit 

artikel betaalt de VGC de taksen op het vruchtgebruik.  

 

 

 

─ Artikel 84000/552-52 Investeringssubsidies voor jeugdinfrastructuur – 50.000 euro  

─ Artikel 84002/552-52 Investeringssubsidies culturele instellingen – 160.000 euro 

 

Commissielid Annemie Maes (Groen) ziet een daling op het artikel voor jeugdinfrastructuur 

en een stijging bij culturele instellingen. Zij wil de redenen kennen.  

 

Het gaat over aanvragen, verduidelijkt collegelid Pascal Smet. In functie van het reële aantal 

dossiers zal het bedrag worden bijgestuurd.  

 

 

─ Artikel 850/552-52 Investeringssubsidies voor gezinsinstellingen – 6.150.000 euro 

 

De heer Arnaud Verstraete (Groen) herinnert zich dat de begroting 2016 5,6 miljoen euro 

voorzag. In de rekeningen werd dat teruggebracht naar 1,5 miljoen euro. Bij de 

begrotingswijziging van 2017 en het voorliggende ontwerp is er een felle stijging. Hij vraagt 

hoe dat komt. Voorts wil hij weten welke dossier er in 2017 worden vastgelegd en welke er in 

2018 op gepland zijn.  

 

Collegelid Bianca Debaets verduidelijkt dat VIPA 2 jaar op zich heeft laten wachten, wat een 

verklaring is voor de vertraging. De VGC financiert immers in functie van wat Vlaanderen 
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mogelijk maakt. Ondanks die vertragingen, blijft de VGC verder investeren. Het gaat over 2 

kinderdagverblijven in Evere, Elmer-Noord, VUB-Jette en Angelus. 

 

─ Artikel 85000/522-52 Investeringssubsidies voor welzijnsinstellingen – 1.420.000 euro 

 

De heer Arnaud Verstraete (Groen) vraagt of achter deze daling dezelfde redenering zit.  

 

De lokale dienstencentra ressorteren eveneens onder VIPA, verduidelijkt collegelid Bianca 

Debaets, maar de investeringsmiddelen voor verbouwingen werden hier in het verleden al 

vastgelegd.  

 

 

III.  Artikelsgewijze stemming  

 

De artikelen 1 tot en met 11 worden aangenomen met 3 stemmen voor en 2 stemmen tegen.  

 

 

IV. Stemming over het geheel  

 

Het ontwerp van verordening tot vaststelling van de begroting voor het dienstjaar 2018 wordt 

in zijn geheel ter stemming voorgelegd en wordt aangenomen met 3 stemmen voor en 2 tegen.  

 

 

 

De verslaggever,         De voorzitter,  

Stefan CORNELIS        Carla DEJONGHE 

 

 

 



Diverse subsidies 
 

artikelnummer artikelnaam inhoudelijk infrastructureel opmerkingen 

40002/332-02 diverse subsidies      511.000,00 euro        1.000.000,00 euro  

 
 
Inhoudelijk gaat het om de 2-talige lerarenopleiding ( 361.000 euro). 50.000 euro voor diverse 
subsidies, 100.000 euro stedenfondsmiddelen voor projecten hoger onderwijs ( oude CSL) en de rest 
is 1.000.000 voor infrastrcutuur. 
 
 
Wat de schoolpoortwerking betreft. Dat staat op artikel van schoolverbreding ( 40003/332-02), waar 
volgende projecten op zijn voorzien: 

- Tienerschool 
- JMB 
- Subsidies DKO 
- Subsidies brede educatieve initiatieven en gemeentes 
- Subsidies ouderverenigingen 
- HOPON 

  



Schuldratio 
De schuldratio wordt in de begroting 2018 op een andere manier berekend dan tem de begroting 

2107. Dit gebeurde naar aanleiding van de opmerkingen van dhr. Delva bij de bespreking van 

de begroting 2017.  

Uiteraard werden in het overzicht, opgenomen in de begroting 2018, ook alle voorgaande jaren 

herwerkt (dus van 2014 tem 2018). 

De gehanteerde (striktere) methode is deze die wordt gevolgd door het Agentschap Binnenlands 

Bestuur van de Vlaamse Gemeenschap en maakt deel uit van de indicatorenset mbt de 

bestuurskrachtpotentie van de Vlaamse lokale overheden.  

Voor de Vlaamse Gemeenschapscommissie bedraagt de schuldratio bijgevolg (begroting 

2018): 
 

2014 2015 2016 2017 2018
Totaal uitstaande schuld op 

01/01/jaar x
35,96 31,65 27,13 33,41 33,45

Totale ontvangsten uit 

overdrachten gewone dienst van 

jaar x
84,73 86,78 89,27 90,15 93,56

Schuldratio 0,42 0,36 0,30 0,37 0,36

0,42

0,36

0,30

0,37

0,36

2014 2015 2016 2017 2018

 
 

  



400/332-02:  

- Brusselleer: 443.000,00 euro 

- Huis van het Nederlands (HvhN): 700.500,00 euro 

 

40007/332-02: de New Deal-middelen - projecten 
 

New Deal     

New Deal SO Victor Horta   35.000,00 euro 

New Deal Vzw Fix & vzw Casablanco  28.438,00 euro 

New Deal Intec - Vooropleiding Informatica  55.000,00 euro 

New Deal HvhN  100.500,00 euro 

New Deal Atelier Groot Eiland  58.245,69 euro 

New Deal Atelier Groot Eiland  58.245,69 euro 

New Deal Intec - verhuiskosten  54.750,00 euro 

New Deal Atelier Groot Eiland – Groene Klasbak  25.000,00 euro 

New Deal Vzw Baobab  47.000,00 euro 

New Deal Atelier Groot Eiland - deel 2  30.000,00 euro 

 
 

 

 

Enveloppen collegeleden 

 

In 2014 werd er uitgegaan van een globale werkingsenveloppe (personeel en werking) voor de 

collegeleden van 2,12 miljoen euro. In de begroting 2018 bedraagt deze globale werkings-

enveloppe 2,15 miljoen euro. Of een stijging, over een periode van 4 jaar, met ongeveer 30.000 

euro (of 7.500 euro per jaar). Dit betekent een procentuele stijging over een periode van 4 jaar 

van 1,42% of gemiddeld 0,35% per jaar. 

 

Ook voor kabinetsmedewerkers van de collegeleden geldt, net zoals bij het personeel van de 

administratie, een aanpassing van de lonen omwille van indexatie, anciënniteit, enz. De 

toename van de enveloppes van de collegeleden, in globo 30.000 euro over een periode van 4 

jaar, is in dat opzicht dan ook een zeer geringe aanpassing.  

 

  



Brede School 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 begroting 2018  

  voorziene middelen  

subsidie scholen schooljaar 2018-2019  1.092.000,00 euro  

subsidie gemeente 2018-2019  352.000,00 euro  

personeel OCB 2018 22 VTE vanaf  1 september 2018  510.500,00 euro  

     

     

personeel OCB die nu al BS zijn middelen VG 1VTE  61.300,00 euro  

personeel OCB dat nu al BS met middelen SF 4VTE  246.000,00 euro  

totaal  2.261.800,00 euro  



Algemene administratie 

 

Reis- en verblijfskosten algemeen 

 

 

1. MIVB abonnement 

            Gratis voor de personeelsleden die hun loon krijgen van de VGC 

 

2. Woon- werkverkeer 

 Gratis voor alle personeelsleden die  de fiets of het openbaar vervoer gebruiken 

Auto: Geen tussenkomst 

Fietsvergoeding   

aantal personeelsleden dat het gehele of een deel van het traject fietst:  168  

uitgaven: 15.128,13 euro 

Openbaar vervoer  

Onderscheid tussen verschillende vervoersmaatschappijen is niet te maken omdat op 1 

kaart verschillende abonnementen kunnen staan 

aantal personeelsleden: 402 

uitgaven: 596.062 euro 

 

3. Dienstreizen 

Openbaar vervoer of eigen fiets  

            aantal personeelsleden: 244 

            uitgaven: 18.809 euro 

Eigen auto 

            Administratie: 120 personeelsleden; uitgaven: 20.711 euro 

            Gon begeleiders en CLB medewerkers: 140 personeelsleden; uitgaven: 128.108 euro 

 
 

  



─    Artikel 310/123-17 Kosten voor vorming van het personeel – 165.900 euro 

 

Individuele vormingen (extern) :  

308 personeelsleden volgden 208 opleidingen. 

 

Vormingen in eigen beheer (VEB) – VGC open aanbod in 2017 :  

1338 personeelsleden volgden 72 opleidingen (van aantal opleidingen, meerdere groepen). 

(zie tabel) 
 
 

Naam cursus(sen) 2017                                                       totaal deelnemers : 1338 

VEB_Wegwijs in Brussel-Bezoek aan de Raad 63 

VEB_Communicatie plannen maken 9 

VEB_Verbindende Communicatie 50 

VEB_Overtuigend Communiceren 29 

VEB_Spreken voor publiek 4 

VEB_Exact-online (facturatie) 34 

VEB _e-tendering 6 

VEB_Subsidiebeheer en -controle 7 

VEB_EPM - Subsidies (kern)gebruikers 9 

VEB_ECM 10 

VEB_Boekhouding voor vzw's en financiële analyse 24 

VEB_Rapporten boekhouding 7 

VEB_EPM 5 

VEB_Word beginners 5 

VEB_Digitale collegeprocedure 8 

VEB_Outlook - Mailen en agendabeheer 18 

VEB_VIKS organisatiedatabank / intranet / telefoonrepertorium 21 

VEB_Outlook - Je hulp bij timemanagement 36 

VEB_Excel beginners 19 

VEB_Word: Mailmerge, sjablonen, formulieren 4 

VEB_Excel Draaitabellen 14 

VEB_Kennismaken met de computer 30 

VEB_Adobe Indesign 10 

VEB_Migratie Office 365 76 

VEB_Excel Functies, berekeningen en oplosmethodes 8 

VEB_YESplan - basisopleiding 27 

VEB_YESplan - externe communicatie, scholenwerking, jaarrapport 15 

VEB_Word: Efficiënter en productiever 5 

VEB_Excel : Begroting (Consult) 2 

VEB_Evaluator (Procedures / Communicatietechnieken) 31 

VEB_Coachend leidinggeven 19 

VEB_Moeilijke gesprekken voeren (ziekteverzuim en middelengebruik) 21 

VEB_Faciliteren IntervisiEdag 11 

VEB_Broodje Personeel - Wil je je diploma HSO nog halen 38 



VEB_Time-management 20 

VEB_Solliciteren en arbeidsmarktverkenning 17 

VEB_Visual Harvesting 18 

VEB_Creatief en probleemoplossend denken 19 

VEB_Pensioen infosessie 38 

VEB_Mindmapping 8 

VEB_Weerbaar en assertief denken en handelen (C-D) 12 

VEB_Werkvormen voor overleg en brainstorm 10 

VEB_Weerbaar en assertief denken en handelen (A-B) 10 

VEB_Faciliteren van groepen 12 

VEB_Balanced Scorecard 10 

VEB_Smartreadng 9 

VEB_Introductiecursus VGC in cijfers 13 

VEB_Omgaan met moeilijke klanten 11 

VEB_Werken voor de Overheid -De Spelregels 43 

VEB_Vraag na de vraag (baliemedewerkers 16 

VEB_Algemene introductie 'Werken voor de VGC' 58 

VEB_VZW's van binnenuit 15 

VEB_Welzijnsbeleid 26 

VEB_Projectmanagement (introductie) 8 

VEB_Gedragsgericht interviewen 8 

VEB_Train de trainer (eGezin) 9 

VEB_Schrijftraining beleidsteksten en zakelijke teksten en projectdossi 9 

VEB_Vlot en foutloos Nederlands schrijven 17 

VEB_Duidelijk en toegankelijk Nederlands Schrijven 4 

VEB_Schrijven van besluitvorming 6 

VEB_Schrijven voor online mediakanalen 12 

VEB_Sanitair 15 

VEB_Schilderen 8 

VEB_Schrijnwerk 19 

VEB_Schoonmaakproducten en - technieken 19 

VEB_BA4 'gewaarschuwden' - voor niet-elektriciens 24 

VEB_BA5 'bevoegden' - voor niet-elektriciens 22 

VEB_Bedrijfseerstehulpverlener - opfrissing 41 

VEB_Welzijn bij de VGC - Kennismaking 16 

VEB_Veilig werken: Technisch-assistenten en technici 8 

VEB_Brandenblussen en evacuatie-oefeningen 42 

VEB_Video's maken met smartphone 11 

  

Coachings :  

Er vonden 3 teamcoachingsplaats. 

En 14 personeelsleden werden individueel gecoacht (binnen evaluatieprocedure, en los 

hiervan in reguliere ontwikkeling en opdrachten). 

 



Teambuildings :  

10 diensten/teams organiseerden een teambuildingsdag, waarvan een dagdeel vormend was. 

 

Loopbaancheques :  

5 personeelsleden vroegen een tussenkomst voor loopbaancheques/loopbaanbegeleiding 

 

Diversen :  

1 lidmaatschapsbijdrage ‘management’/ 2 abonnementen ‘grafische 

vormgeving’/studie2daagse MaCo. 
 

 

 

  



─    Artikel 310/127-12 Leasing wagens – 95.000 euro 

 
Overzicht geleasede wagens 
 

Type Gebruik - standplaats Brandstof 1e inschrijving  

Audi A6 Dienstwagen Leidend ambtenaar Diesel 21/09/2015 
 

Nissan Leaf Estafette - Administratiehuis Renaissance  Elektrisch 10/02/2015  

 

Nissan E-NV 200 
Business 

Dienstwagen - Administratiehuis Renaissance Elektrisch    

 

Volkswagen Caddy 
Maxi 

Dienstwagen - Administratiehuis Renaissance  Benzine 13/03/2015  

 

Volkswagen Caddy 
VAN 

Logistieke dienst – Administratiehuis 
Technologiestraat 

CNG 11/01/2017  

 

Volkswagen Caddy 
Trendline 

Logistieke dienst – Administratiehuis 
Technologiestraat 

CNG 11/01/2017  

 

Volkswagen 
Transporter 

Mobiele ploeg (Schrijnwerkerij)-  Administratiehuis 
Technologiestraat 

Benzine 13/01/2017  

 

Volkswagen 
Transporter 

Logistieke dienst – Administratiehuis 
Technologiestraat 

Benzine 5/03/2015  

 

Citroën Jumper Logistieke dienst – Administratiehuis 
Technologiestraat 

Diesel 18/03/2015  

 

 

Opel Movano Uitleendienst – Administratiehuis Technologiestraat Diesel 17/03/2015  

 

Opel Movano Transport sport & spelmateriaal – Administratiehuis 
Technologiestraat 

Diesel 16/03/2015  

 

Volkswagen 
Transporter Kombi 

Kasterlinden Diesel 13/03/2015  

 

Volkswagen 
Transporter Kombi 

Kasterlinden Diesel 13/03/2015  

 

Volkswagen 
Transporter Kombi 

Kasterlinden  Benzine 11/01/2017 
 

 

Volkswagen 
Transporter 

Mobiele ploeg (team Bouw) – Administratiehuis 
Technologiestraat 

Benzine 13/01/2017  

 

 

Fiat Ducato Mobiele ploeg (team Loodgieterij) – Administratiehuis 
Technologiestraat 

CNG 9/02/2017  

 

 

Fiat Ducato Mobiele ploeg (team Elektriciteit)– Administratiehuis 
Technologiestraat 

CNG 11/04/2017 
 

 

 

 

  



─    Artikel 310/743-51 Aankoop fietsen – 20.000 euro 

 
Vernieuwing/uitbreiding fietsenpark 
In 2018 wordt er geïnvesteerd in een gedeeltelijke vernieuwing en uitbreiding van het fietsenpark in 
de administratiehuizen. Er werden de nodige middelen voorzien om een aantal fietsen aan te kopen 
en te personaliseren met het N-logo. Voor elektrische fietsen wordt de optie van leasing onderzocht. 
Hierbij wordt uitgegaan van volgende aantallen: 
 

                     Reguliere fiets 
vervanging 

Plooifiets 
uitbreiding 

Elektrische fiets 
uitbreiding 

Administratiehuis Renaissance 5  3  3 * 

Administratiehuis Marcqstraat 10  -  1 

Administratiehuis 

Technologiestraat - CLB 
- - 1 

* inclusief elektrische cargo-bakfiets die zal worden ingezet voor de estafette 
 

  



Artikel 600/124-48       Technische kosten       115.00,00 euro:    

 

overzicht van de activiteiten 

aangerekend op dit begrotingsartikel in 2017 :   

• 6.610 euro werkingskosten voor de directie (broodjes vergaderingen, …) 

• 6.000 euro hulpcoördinatie Bemiddeling en Cliëntoverleg Integrale Jeugdhulp 

• 65.000 euro Gala van het Welzijn 2017 

• 7.500 euro vzw Hefboom: vervolgtraject rationalisatie bovenbouw - vzw Kenniscentrum 

WWZ (begeleiding van de opmaak van het meerjarenplan en het arbeidsreglement 

(harmonisatie arbeidsvoorwaarden van de voormalige organisaties) 

• 5.500 euro Voorstelling: Mijn België: Kebab met frietjes 

• 2.000 euro gebarentolk  

• 21.000 euro Week van de Smaak (inclusief promotie Horecaprojecten sociale economie) 

 

Artikel 61000/332-02   Subsidies voor jeugdwelzijnswerk 657.000,00 euro:  

 

lijst initiatieven  

aangerekend op dit begrotingsartikel in 2017 :   

1. continueringen : 90.000 euro Netwerk Leerrecht Brussel / 150.000 euro D’BROEJ 

/ 60.000 euro Cachet (project cliëntparticipatie – jongeren in instelling) / 60.000 

EUR OTA / 60.000 euro CGG Brussel (project Rails) 

2. projecten : 45.000 euro Pleegzorg / 20.000 euro Cachet positieve verhalen / 65.000 

euro Buurtvaders Dbroej / 60.000 euro CAW (vorming/intervisie niet-hulpverleners 

die met jongeren werken) 

Dankzij de verhoging is hier in 2018 nog een marge van bij 50.000 euro voor projecten. 

 

  



Artikel 61001/332-02   Subsidies voor woonzorg en ouderenwelzijn     2.202.000,00 euro:  

 

lijst initiatieven  

 

LDC - gedetailleerde raming  1.499.406  

19 LDC x 76.000 euro 1.444.000  

LDC (overgangsregeling) - Meerkost centrumleiders > 

76000 (uitdovend) dit betreft de centrumleiders met een hoge 

anciënniteit –tot het vertrek van de centrumleiders in kwestie 

36.686  

LDC - Erkende Geco's 26 x 720 euro 18.720  

   

Regionale Dienstencentra 2.520  

Diensten Gezinszorg (Familiehulp, Solidariteit vh Gezin, 

Partena) 
87.500  

Home Info – enveloppe 84.500  

Home Info – Werking 65.000  

Home Info - Brussels Meldpunt Ouderenmisbehandeling 17.000  

Home Info – Colloquium 2.500  

Sociaal Vervoer Brussel - Ondersteuningsdienst woonzorg 205.000 

Klusdiensten - ondersteuningsdiensten woonzorg 262.400  

Emancipatie Via Arbeid - Ontwikkelingsorganisatie en 

Bricoteam 
89.900  

Brussels Ouderenplatform – Buurtconciërge 72.000  

Buurtwerk Chambéry - Klusdienst Chato 45.500  

Buurthuis Bonnevie - Klusjesdienst Molenbeek 55.000  

Projecten 47.674  

Ba Mariette, Week van de Smaak (subsidies aan de 

LDC),Huis van het Nederlands (LDC), …   
 

 

 

Artikel 61003/332-02 Subsidies voor welzijnsinitiatieven ikv armoedebestrijding 274.000,00 

euro:  

 

lijst organisaties  

In 2017 werden op dit artikel vastgelegd:   

1. continueringen :  135.500 euro NASCI / 25.000 EUR Brussels Platform Armoede/ 

30.000 euro EVA vzw (Reguliere werking) 

2. projecten : 28.000 euro EVA vzw (project iswm. HIG, Thuiszorg) 

3. reglement armoedebestrijding : 10-tal laagdrempelige projecten van max 5.000 

euro per project 
 

 



 

Verschillende artikels zijn samengevoegd bij begrotingsopmaak 2017 met het artikel 

Subsidies projecten jeugdparticipatie en jeugdculturele initiatieven. Dit artikel (55014/332-01) 

werd hernoemd als volgt: “Subsidies projecten, vernieuwende initiatieven en kadervorming”. 

 

De uitgaven op 13 december 2017  
 

BRUSSELSE MUSEUMRAAD CONVENANT 2016-2020 VOOR DE 

JAARWERKING 2017 
6.000,00 euro 

JEUGDHUIS TREFCENTRUM Y UITVOERING VAN HET CONVENANT 

IN 2017 
62.500,00 euro 

ZONDER HANDEN UITVOERING VAN HET CONVENANT 

IN 2017 
180.000,00 euro 

VERENIGING VLAAMSE 

JEUGDDIENSTEN 

UITVOERING VAN HET CONVENANT 

IN 2017 met betrekking tot Karuur BXL 
36.000,00 euro 

DIVERSE INDIVIDUELE 

JONGEREN 

ONDERSTEUNING À FONDS-

PROJECTEN 
38.600,00 euro 

DIVERSE INDIVIDUELE 

JONGEREN EN 

JEUGDWERKORGANISATIES 

KADERVORMINGSSUBSIDIES 12.936,82 euro 

 

FIX UITVOERING VAN HET CONVENANT 

IN 2017 
31.750,00 euro 

CULTUREGHEM COURT CIRCUIT XL 8.000,00 euro 

JEUGD EN MUZIEK BRUSSEL UITVOERING VAN HET CONVENANT 

VAN 25/04/13 EN HET ADDENDUM 

NR. 1 VAN 28/01/16 BIJ HET 

CONVENANT IN 2017 

40.000,00 euro 

GC KONTAKT RAP X RIDE FESTIVAL 2017 4.500,00 euro 

2nd TOT THE RIGHT SI-G : EEN DOCUMENTAIRE 5.000,00 euro 

JEUGDHUIZEN 

ONDERSTEUNING BRUSSEL - 

DEELWERKING JEUGDHUIS JM 

’T SCHAB 

BUURTBRUNCH 750,00 euro 

SCARAMOUCHE METAL CREW ANDERLECHT 5.000,00 euro 

TINT LOU EN GLOED 5.000,00 euro 

 

  



Artikel 55009/332-01 Subsidies voor initiatieven kansengroepen binnen jeugd  

– 1.787.281 euro 

 

  

D’BROEJ vzw Uitvoering convenant 1.610.000 euro 

Foyer vzw Uitvoering convenant 117.281 euro 

Groep Intro vzw Uitvoering convenant 60.000 euro 

  
  

  



Aankopen materiaal uitleendienst 

 

De middelen voorzien op artikel 320/744-51 “Aankoop van machines en 

uitbatingsmaterieel”  worden aangewend om het aanbod van de uitleendienst verder uit te 

breiden in functie van de noden van de gebruikers. Daarnaast wordt er jaarlijks ook een deel 

van het materiaal vervangen. In 2018 worden volgende aankopen gepland: 

- Uitbreiding DJ-sets (geluid- licht) 

- PA- geluidsset die kan worden aangeboden zonder externe professionele begeleiding 

- Beeldschermen (o.a. in functie van de studiekeuzebeurs) 

- Meetapparatuur in functie van de nieuwe gewestelijke geluidsnormen   

- Gedeeltelijke vervanging tenttoppen,  volkspelen en sportmateriaal 

  



artikel 560/124-06: Technische kosten sport 
 

Begroting 

Initieel bedrag begroting 2017: 414.500 euro 

Bedrag na begrotingswijzigingen: 509.010 euro 

 

Initieel bedrag begroting 2018:  445.000 euro 

 

Besteding van de middelen op dit artikel 

- communicatie (informatie en promotie via diverse kanalen en dragers, websites, 

sportgidsen en brochures, ….) 

- grootstedelijke evenementen en campagnes (onder meer Stadskriebels, loop- en 

fietscampagnes, activiteiten met Sport Vlaanderen, …) 

- uitbouw van een groter kwalitatief duurzaam VGC- sportaanbod voor diverse 

leeftijdsgroepen en doelgroepen/kansengroepen zoals onder meer sportacademies, 

multimove, bewegingsscholen, diverse lessenreeksen, …. (volledige organisatiekost) 

- uitbouw van duurzaam sportaanbod in partnership zoals sportlessenreeksen, naschoolse 

sport, …. (gedeeltelijke organisatiekost) 

- wijkgerichte initiatieven al dan niet met partners ((gedeeltelijke) organisatiekost)  

- initiatieven voor ondersteuning sportverenigingen op diverse vlakken 

- initiatieven in functie van toegankelijkheid en diversiteit 

- samenwerking Sportwerk Vlaanderen in functie van sportbegeleiding voor eigen VGC-

sportaanbod (kost voor sportbegeleiders) 

- inzet vrijwilligers voor diverse activiteiten (kostenvergoeding) 

- logistiek en materiaal voor eigen aanbod en in functie van dienstverlening  

- kosten in functie van IKZ (procedures, ICT, vorming, ….) 

- kosten verbonden aan de organisatie van overleg-, info- en participatiemomenten 

- … 

 












































