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Dames en heren, 

 

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

vergadering van 20 november 2018 het ontwerp van verordening tot vaststelling van de 

begrotingswijziging 2 en B voor het dienstjaar 2018 – Stuk 6 (2018-2019) - Nr.1. 

 

De heer Stefan Cornelis wordt aangeduid als verslaggever. 

 

 

1. Toelichting bij het ontwerp van verordening tot vaststelling van de begrotings-

wijziging 2 en B voor het dienstjaar 2018 door de heer Guy Vanhengel, collegevoorzitter 

bevoegd voor Begroting, Onderwijs, Vorming en Studentenzaken 

 

Bij de bespreking van het ontwerp van verordening tot vaststelling van de begrotingswijziging 

2 en B voor het dienstjaar 2018 licht de collegevoorzitter de voornaamste budgettaire 

verschuivingen toe. Een gedetailleerd overzicht, van cijfers en toelichtingen, kan men 

terugvinden in het document.  

 

De begroting voor het dienstjaar 2018 werd door de Raad van de Vlaamse Gemeenschaps-

commissie vastgesteld en door het College bekrachtigd op 22 december 2017. De verordening 

werd door de Vlaamse minister bevoegd voor Brussel goedgekeurd. 

 

Bij verordening werd de begrotingswijziging 1 en A voor  2018 door de Raad van de Vlaamse 

Gemeenschapscommissie goedgekeurd op 20 april 2018 en door het College bekrachtigd op 

dezelfde datum. Ook deze verordening werd door de Vlaamse minister bevoegd voor Brussel 

goedgekeurd. 

 

Het College deed, in het kader van de bevoegdheden die haar zijn toegekend in het besluit van 

de Vlaamse Regering van 3 mei 1991 tot vaststelling van het begrotings- en rekeningstelsel 

van de Vlaamse Gemeenschapscommissie, een aantal interne kredietverschuivingen. Een 

afschrift van dit besluit is terug te vinden in het Stuk 6 (2018-2019) – Nr.1. 

 

DE GEWONE BEGROTING 

 

De begroting sloot na begrotingswijziging 1 af met een overschot van 139,40 euro.  

Na onderhavige begrotingswijziging bedraagt het resultaat 124,80 euro. 

  

In grote lijnen heeft deze begrotingswijziging betrekking op: 

 

OVERBOEKINGEN EN FONDSEN 

 

Door de verschuiving van een aantal uitgaven naar 2019 wordt er minder geput uit het 

Stedenfonds. Verder worden er een aantal uitgaven herschikt. 

 

PERSONEEL 

 

De personeelskredieten ondergaan lichte wijzigingen in de hoofdstukken Administratie, 

Kasterlinden-Internaat en LOGO Brussel. De lichte toename van de personeelsuitgaven voor 

Kasterlinden-Internaat worden gecompenseerd door een subsidie van de Vlaamse 

Gemeenschap. 
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ADMINISTRATIE, COMMUNICATIE, IT EN MEDIA 

 

Binnen het hoofdstuk Administratie worden een aantal uitgaven verminderd en verschoven 

naar 2019. 

 

Een lichte verhoging van de uitgaven bij de dienst materieelverhuur is noodzakelijk. 

 

Binnen de kredieten voor communicatie, media en IT worden de uitgaven herschikt en kennen 

deze in globo een lichte daling. 

 

ONDERWIJS EN VORMING 

 

Ook binnen de sectoren Onderwijs en Studentenzaken worden middelen herschikt. In globo is 

er een daling van de uitgaven en een stijging van de ontvangsten. 

 

Bij het Onderwijscentrum Brussel (OCB) worden bijkomende kredieten voorzien voor IT.   

 

Bij de eigen onderwijsinstellingen is er in het algemeen een beperkte stijging van de uitgaven. 

Anderzijds nemen de ontvangsten – vooral bij Kasterlinden-Internaat – toe, waardoor er 

middelen naar het Onderwijsfonds kunnen worden overgeheveld.  

 

CULTUUR, JEUGD EN SPORT 

 

Binnen het begrotingshoofdstuk Algemeen cultuur-, jeugd- en sportbeleid worden 

verschillende kredieten verminderd. Deze middelen worden vervolgens ingezet om 

bijkomende uitgaven te financieren in de sectoren Kunst, Cultureel erfgoed en Musea, 

Gemeenschapscentra en Jeugd. 

 

Binnen de sector Sport wordt een aantal uitgaven herschikt. 

 

Aan de ontvangstenzijde worden kredieten herschikt binnen de sectoren Algemeen cultuur-, 

jeugd- en sportbeleid, Gemeenschapscentra, Sociaal-cultureel werk, Jeugd en Sport. In de 

sector Sport noteren we extra projectsubsidies vanwege de Vlaamse Gemeenschap. 

 

WELZIJN, GEZONDHEID EN GEZIN 

 

De uitgaven binnen de sectoren Welzijn, Etnisch-culturele minderheden en Gezin worden 

verhoogd. 

 

Binnen het domein LOGO Brussel worden eveneens middelen herschikt zonder dat dit leidt 

tot minder- of meeruitgaven. 

 

PATRIMONIUM 

 

Binnen het begrotingshoofdstuk Patrimonium worden voornamelijk de middelen voor 

prestaties van derden verhoogd, dit in het kader van het in gebruik nemen van nieuwe 

gebouwen. 
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Er wordt ook een lichte stijging genoteerd van de ontvangsten onder diverse 

begrotingsartikels. Het betreft hier huurgelden en terugvorderingen. 

 

 

Samenvatting van de GEWONE begroting na begrotingswijziging 

 

De raming van de ontvangsten 2018 bedraagt  193.886.036,79 euro 

 

De raming van de uitgaven 2018 bedraagt              193.885.911,99 euro 

 

Het batig saldo van de gewone begroting bedraagt bijgevolg 124,80 euro. 

 

 

 

DE BUITENGEWONE BEGROTING 

 

Het resultaat van de buitengewone begroting blijft na deze begrotingswijziging 0 (nul) euro. 

 

Binnen de sector Administratie vallen de kosten voor de inrichting van de uitleendienst lager 

uit dan initieel geraamd. Een aantal inrichtingswerken wordt naar 2019 verschoven.  

 

Voor het beleidsdomein Onderwijs en Vorming worden extra middelen voorzien voor IT-

materiaal en voor de IT-aanpassingen in het BTC-gebouw (in Sint-Agatha-Berchem), waar 

het CLB is gehuisvest. 

 

De werken op de COOVI-site en in Zaveldal worden in functie van de aangepaste planning 

naar 2019 verschoven. 

 

Binnen de sector Jeugd wordt het krediet voor het onderhoud aan de Neerhofhoeve verlaagd. 

Het krediet voor de sector Sport wordt verhoogd voor de aankoop van fietsen. 

 

Binnen de sector Patrimonium worden middelen voor het buitengewoon onderhoud aan de 

administratieve gebouwen, en de daarbij aansluitende aankoop van bureaumeubilair, naar 

2019 verschoven.  

 

Omwille van aangepaste timings bij een aantal investeringsdossiers, zijn er kredietverlagingen 

binnen het beleidsdomein Cultuur, Jeugd en Sport o.m. voor de renovatie van GC Elzenhof en 

de Ambrassade. In functie van de vorderingen van de studiebureaus worden, voorlopig, ook 

minder middelen voorzien voor het onderhoud en de werken aan GC De Vaartkapoen, GC De 

Rinck en GC Nekkersdal.  

 

Voor het beleidsdomein Welzijn, Gezondheid en Gezin wordt het krediet verlaagd in functie 

van de planning van kinderdagverblijf De Hummeltjes. Ook de middelen voor de ICT-

dossiers worden verminderd terwijl er extra middelen worden voorzien voor materiaal voor 

het LOGO Brussel. 

 

De investeringssubsidies voor welzijnsinstellingen worden verhoogd wegens extra subsidies 

aan twee lokale dienstencentra. 
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Tot slot, worden er meer middelen voorzien voor verrekeningen in het DBF-project Comenius 

(Koekelberg). 

 

Samenvatting van de BUITENGEWONE begroting na begrotingswijziging 

 

De raming van de ontvangsten 2018 bedraagt  79.011.000 euro 

 

De raming van de uitgaven 2018 bedraagt              79.011.000 euro 

 

Het resultaat van de buitengewone begroting bedraagt bijgevolg 0 euro. 

 

 

 

2. Algemene bespreking  

 

De heer Paul Delva (CD&V) had een algemene vraag over alle bewegingen met betrekking 

tot het Stedenfonds. In de gewone dienst 2018 is er een vermindering van de uitgaven. In 

2019 is er terug een stijging van de uitgaven. Er is net hetzelfde merkbaar in de investeringen 

(buitengewone dienst).  

 

Zijn de projecten voor 2019 exact dezelfde als deze die voor 2018 niet worden gerealiseerd? 

Zijn er in de verschuivingen projecten die wegvallen, die verhogen, die verminderen? Is er 

sprake van een lineaire doorverwijzing of zijn er wijzigingen? 

 

Het zijn gewoon middelen die verschuiven van het ene naar het andere, verduidelijkt 

collegevoorzitter Guy Vanhengel. De uitgaven die er tegenover staan worden niet geboekt in 

2018, maar in 2019. 

 

Het is dus een lineaire verschuiving benadrukt het raadslid. 

 

De collegevoorzitter beaamt dit. 

 

Mevrouw Liesbet Dhaene (N-VA) heeft een vraag met betrekking tot de trekkingsrechten en 

de dotaties.  

 

De trekkingsrechten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest worden niet automatisch 

toegekend. Er moet hiervoor een initiatief komen van de VGC of van de Cocof. Hoe werkt dit 

in de praktijk? 

 

Elk jaar worden, volgens collegevoorzitter Guy Vanhengel, bij de opmaak van de begroting 

van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest de trekkingsrechten en de indexatie van de 

trekkingsrechten, luidens beslissingen uit het verleden, berekend. Deze berekening wordt aan 

de administraties van de VGC en Cocof overgemaakt. 

 

De trekkingsrechten zijn in het verleden fors verhoogd door de jaren heen en kennen een 

voordelige indexatievoet. 

 

Vervolgens heeft raadslid Liesbet Dhaene (N-VA) een vraag over de dotatie van het 

overgedragen provinciaal onderwijs. Nu wordt dit berekend op een aandeel van 30,28%. In 

1996 bedroeg dit 38%. Wat is de oorzaak hiervan? 
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Collegevoorzitter Guy Vanhengel legt uit dat dit afhangt van de verhouding tussen het 

aantal Nederlandstalige en Franstalige leerlingen. Bij de overdracht van de provinciale 

onderwijsinstellingen is bepaald dat de middelen die de werking van die instellingen 

financierde zou worden verrekend in functie van leerlingenaantallen. Dit is een ingewikkeld 

gegeven. De twee onderwijssystemen zijn uit mekaar gegroeid. De in aanmerking te nemen 

leerlingen zijn in feite degenen van de bestaande studierichtingen die bij de overdracht 

bestonden. Ondertussen is het onderwijslandschap veranderd. Deze ingewikkelde berekening 

heeft enkele jaren geleden aanleiding gegeven tot een herijking van de verdeelsleutel. 

Sindsdien wordt aan deze verdeelsleutel vastgehouden. 

  

Dit heeft voornamelijk betrekking op COOVI-CERIA.  

 

De verhouding van de leerlingenaantallen is dus 30-70, vraagt het raadslid. (De 

collegevoorzitter knikt.) 

 

 

3. Artikelsgewijze bespreking 

 

Artikel 100/122-02  Erelonen en vergoedingen voor studies en werken 

 

Het voorziene bedrag wordt verhoogd met 15.000 euro.  Er worden middelen voorzien voor 

de ondersteuning van de financiële doorlichting van vzw’s. Mevrouw Annemie Maes 

(Groen) vraagt of er al resultaten gekend zijn van deze doorlichting. 

 

Het heeft betrekking op de vzw Accent in Schaarbeek. Deze doorlichting is volgens collegelid 

Bianca Debaets niet van bovenaf opgelegd, maar de medewerkers hebben er zelf om 

gevraagd. De doorlichting is nog niet afgerond. 

 

 

Artikel 33003/332-02  Subsidies  voor communicatieprojecten 

 

Mevrouw Liesbet Dhaene (N-VA) vraagt hoeveel geld er werd voorzien voor het 

openingsfeest van de Comenius-site. 

 

Collegevoorzitter Guy Vanhengel zal een overzicht bezorgen. (Bijlage) 

 

 

Artikel 40002/323-02  Diverse subsidies 

 

Het bedrag voor diverse subsidies wordt verminderd met 150.000 euro. De heer Paul Delva 

(CD&V) wil graag vernemen wat de reden hiervoor is. Dit bedrag zal ook in het budget voor 

2019 dalen. Het heeft geen betrekking op doorverschuivingen. 

 

Collegevoorzitter Guy Vanhengel zegt dat deze subsidielijn wordt aangewend om aan 

diverse noden te voldoen. Deze subsidies zijn niet specifiek geklasseerd. Voorbeelden hiervan 

zijn de databus, snel containers op werven kunnen plaatsen, de tweetalige lerarenopleiding, 

enz. 
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Mevrouw Liesbet Dhaene (N-VA) vindt de tweetalige lerarenopleiding inderdaad moeilijk te 

plaatsen. Wat is het exacte bedrag voor deze lerarenopleiding? 

 

Het exacte bedrag is volgens collegevoorzitter Guy Vanhengel 361.000 euro. 

 

 

Artikel 400/123-13  Beheers- en werkingskosten ICT 

 

Het bedrag in dit artikel daalt. Volgens de toelichting zijn er minder middelen voorzien omdat 

de VGC-website wordt hervormd. Commissielid Annemie Maes (Groen) had graag wat 

meer uitleg hierover gekregen.  

 

Ten eerste wil de collegevoorzitter de administratie feliciteren voor de verschillende VGC-

websites. Het krediet waarvan sprake, wordt ingeschreven in de buitengewone begroting. 

 

Zijn er dus plannen om de algemene VGC-website in 2019 te vernieuwen, vraagt 

commissielid Annemie Maes (Groen). (De collegevoorzitter knikt.) 

 

 

Artikel 40007/323-02  Stimuleren van levenslang en -breed leren 

 

Aan de ene kant is er een verlaging van de budgetten met 6.000 euro en aan de andere kant 

wordt er 70.000 euro voorzien voor de vzw Vrienden van het Huizeke. 

 

Is er dan geen verlaging van 76.000 euro, vraagt mevrouw Liesbet Dhaene (N-VA). 

 

Neen, en hierover werd reeds gediscussieerd in de Raad, zegt de collegevoorzitter.  

 

Zijn er bestaande projecten die niet meer worden gesubsidieerd, vraagt het raadslid. 

 

Dit is volgens de collegevoorzitter een wijziging in de financiering waarbij het geld uit het 

Stedenfonds komt en dit heeft geen bezwaar gelegd op bestaande of andere projecten. 

 

 

Artikel 420/332-02  Diverse subsidies studentenzaken 

 

Het voorziene krediet bedraagt 325.000 euro. De heer Paul Delva (CD&V) had graag 

vernomen over welke projecten het gaat.  

 

De collegevoorzitter belooft een lijstje. (Bijlage) 

 

 

Artikel 496/123-11  Telefoonkosten 

 

Mevrouw Liesbet Dhaene (N-VA) vindt 66.000 euro wel een hoog bedrag voor de 

telefoonkosten voor Kasterlinden. Is dit niet wat veel? 

 

Collegevoorzitter Guy Vanhengel legt uit dat per ongeluk de telefoonkosten van de 

administratie ook op dit artikel zijn aangerekend. 
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Artikel 50001/124-48  Technische kosten voor multifunctionele infrastructuur 

 

Er is een schrapping van technische kosten voor multifunctionele infrastructuur. Mevrouw 

Cieltje Van Achter (N-VA) vraagt wat deze multifunctionele infrastructuur was. 

 

Collegelid Pascal Smet verduidelijkt dat al deze uitgaven via andere kredieten zijn 

gerealiseerd, namelijk via investeringen en de dagdagelijkse werking. Het ingeschreven 

bedrag werd als reserve voorzien, maar bleek niet nodig. In de begroting 2019 wordt dit 

artikel opnieuw opgenomen en zal het bedrag wel worden uitgegeven, namelijk voor de 

digitale sleutelsystemen, zaalreservering en gebouwenbeheer. 

 

 

Artikel 51002/332-01  Subsidies voor kunsten 

 

De subsidies voor kunsten worden verhoogd. Mevrouw Cieltje Van Achter (N-VA) vraagt 

of de subsidieaanvraag verloopt in een ronde. Is er een globale pot voor de verschillende 

soorten subsidies? 

 

Het artikel heeft betrekking op traject-, project- en werkingssubsidies. De indieningsperiode is 

volgens collegelid Pascal Smet afhankelijk van het soort subsidieaanvraag. De 

aanvraagperiode voor een trajectsubsidie is een keer per jaar, voor een projectsubsidie drie 

keer en voor een werkingssubsidie ook een keer. 

 

 

Artikel 55003/332-03  Subsidies aan vzw Roodebeekcentrum 

 

Er valt te lezen dat de werking van het centrum wordt afgebouwd. Ze richten zich vooral op 

de receptieve werking voor het jeugdhuis De Schakel en de scouts en gidsen Kruisboog-

Hadewijch. Tevens zal de convenant niet worden verlengd. De heer Paul Delva (CD&V) 

vraagt waarom deze niet wordt verlengd? En als de convenant niet wordt verlengd, hoe kan 

dan worden nagegaan dat Roodebeekcentrum haar verplichtingen nakomt? 

 

Collegelid Pascal Smet spreekt eerder van bijstellen van de werking aan de realiteit. De eigen 

activiteiten van het Roodebeekcentrum werden afgebouwd. Samen met jeugdhuis De Schakel 

en de scouts en gidsen Kruisboog-Hadewijch werd hierover een traject afgelegd. Door het 

afbouwen van de eigen activiteiten verschuift de focus en ontwikkelt het centrum vooral een 

receptieve werking met verschillende partners. De convenant loopt nog tot eind december en 

wordt inderdaad niet verlengd. De bedoeling is zeker om het aanbod voor jongeren in deze 

regio/gemeente op peil te houden. Daarom zal er samen met het gemeenschapscentrum een 

projectoproep worden gelanceerd (25.000 euro) voor vernieuwende en verbindende 

initiatieven voor jongeren in deze regio. Er komt ook een cultuurbeleidscoördinator in Sint-

Lambrechts-Woluwe (waarde 55.000 euro). Deze cultuurbeleidscoördinator komt er mede 

dankzij de extra subsidie van Vlaams minister Sven Gatz. 
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 Artikel 550/124-48  Diverse technische kosten 

 

Mevrouw Annemie Maes (Groen) vraagt bijkomende uitleg bij dit artikel. 

 

Er is een Erasmus+-project. Dit heeft volgens collegelid Pascal Smet betrekking op een 

uitwisseling in het kader van jeugdbeleidsparticipatie. Er is een uitstap naar Stockholm 

gepland. Dit wordt volledig gedekt door Europa. 

 

 

Artikel 55009/332-01  Subsidies voor initiatieven kansengroepen binnen Jeugd 

 

In dit artikel wordt het bedrag verhoogd met 14.000 euro. Is dit omdat er nog geen verhuis is 

gepland voor de WKMJ Ratatouille, vraagt raadslid Cieltje Van Achter (N-VA). Waar heeft 

dit bedrag betrekking op? Wat is de evolutie? Zal het gebouw op de site blijven? 

 

Het College is voorstander van het project op de Gallaitsite, waar naast schoolactiviteiten ook 

andere activiteiten moet kunnen worden ontwikkeld, verduidelijkt collegelid Pascal Smet. Er 

zal dus ook een jeugdinfrastructuur worden ontwikkeld en de WKMJ Ratatouille zal hier 

naartoe verhuizen. Er wordt nagegaan of er extra zal worden tussengekomen in de 

huisvestingskosten in de mate dat dit niet door de algemene werkingskosten kan worden 

gedragen. Het huidige pand waarin ze vertoeven wordt afgebroken. Er komt een volledig  

nieuw gebouw. 

 

 

Artikel 61002/332-02  Subsidies voor welzijnswerk voor personen met een beperking 

 

De heer Arnaud Verstraete (Groen) vraagt wat meer uitleg. 

 

Jaarlijkse worden er middelen toegekend aan vzw’s die werken met personen met een 

beperking. Er werden nu extra middelen voorzien en dit heeft volgens collegelid Bianca 

Debaets betrekking op een project bij De Lork met betrekking tot arbeidstoeleiding voor 

personen met een bijzondere zorgnood. 

 

Artikel 560/124-06  Technische kosten voor sportpromotie en sportbeleid 

Artikel 560/332-02  Subsidies voor sportinitiatieven 

Artikel 560/332-02  Subsidies voor nieuwe werkvormen sport en sportverenigingen 

 

Er zijn heel wat verschuivingen in de subsidies voor sport. De van subsidies voor 

sportverenigingen stijgt. Kadert dit in de professionalisering van de hulp aan sport-

verenigingen, vraagt mevrouw Cieltje Van Achter (N-VA). Is er een verschuiving tussen 

deze artikelen doorgevoerd? Graag wat meer uitleg. 

 

Collegelid Pascal Smet beaamt wat het raadslid zegt. In het kader van de professionalisering 

van de sportverenigingen, wat ook een verplichte opdracht vanuit Vlaanderen is, heeft het 

College in 2016 beslist om semiprofessionele jeugdsportbegeleiders en jeugdsport-

coördinatoren in sportclubs te ondersteunen. Er werd geopteerd om dit niet op te nemen in een 

nieuwe verordening die de ondersteuning van sportinitiatieven regelt, maar er wordt met 

pilootprojecten gewerkt.  

 

Een overzicht van de subsidies in 2018 wordt bezorgd. (Bijlage) 
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Artikel 62004/332-02  Aanvullende subsidies Vlaams integratie- en inburgeringsbeleid 

 

De heer Arnaud Verstraete (Groen) vraagt of dit inderdaad gaat over de creatie van de 

taalwaaier. Graag wat meer uitleg. 

 

Raadslid Liesbet Dhaene (N-VA) vraagt wat concreet wordt bedoeld met de taaldrempels 

verlagen. Zal er anderstalige of meertalige communicatie worden toegepast? 

 

De Taalwijzer wordt volgens collegelid Bianca Debaets alleen door de VGC gefinancierd. 

 

Als organisaties worden geconfronteerd met een hulpvraag van anderstaligen, kan het zijn dat 

ze niet altijd weten hoe die mensen correct kunnen worden ondersteund of toegeleid. De 

Taalwijzer geeft een overzicht van waar men de juiste contacten kan leggen. 

 

Er zal geen anderstalige of meertalige communicatie worden toegepast, maar sommige 

hulpverleners zijn wel meertalig of anderstalig en het Nederlands niet altijd voldoende 

machtig. Het is de bedoeling de mensen zo goed mogelijk te helpen. Als er tolken moeten 

worden ingezet, gebeurt dit ook. 

 

 

Artikel 62004/332-02  Subsidies voor samenlevingsinitiatieven projecten 

 

Wat wordt er concreet met het bedrag in dit artikel gefinancierd, vraagt de heer Arnaud 

Verstraete (Groen). 

 

Collegelid Bianca Debaets zegt dat het de bedoeling is mensen aan te zetten tot wat meer 

sociale cohesie, buurtgericht vaak. 

 

 

Artikel 820/125-06  Prestaties van derden voor gebouwen 

Artikel 840/125-06  Prestaties van derden voor gebouwen 

 

Mevrouw Cieltje Van Achter (N-VA) vraagt over welke herstellingswerken het gaat. Wat is 

het verschil tussen deze twee artikelen? Zijn alle gemeenschapscentra in orde met alle 

voorschriften? Kan u een overzicht geven van de stand van zaken van de lopende werken? 

 

Dit gaat volgens collegelid Pascal Smet over diverse soorten technische kosten, onderhoud, 

controle contracten, beveiliging enz. Na bepaalde verbouwingswerken is de infrastructuur 

soms groter wat extra kosten vergt. 

 

De verhoging van 71.000 euro wordt voorzien voor de gebouwen van de administratie. 

134.500 is bestemd voor andere. 

 

Bijna alle gemeenschapscentra zijn in orde. (Bijlage) 

 

Mevrouw Liesbet Dhaene (N-VA) vraagt wat de opstartkosten zijn van gebouw D van de 

Comeniussite. 

 

Dit bedraagt volgens het collegelid ongeveer 35.000 euro. 
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Artikel 12004/994-01  Overboeking uit het Gezinsfonds 

 

Over welke uitgaven gaat het in dit artikel precies, vraagt mevrouw Liesbet Dhaene (N-VA). 

 

Volgens collegelid Bianca Debaets gaat dit over de campagne ‘werken voor ketjes’. De 

bedoeling is voldoende mensen warm te maken om in deze sector te werken. Er is hiervoor 

een site ontwikkeld met deze middelen. 

 

 

Artikel 560/465-011  Bijdrage Vlaamse Gemeenschap voor sportbeleid 

 

Er worden meer ontvangsten voorzien voor projectsubsidies vanuit de Vlaamse 

Gemeenschap. De heer Paul Delva (CD&V) had graag vernomen over welke projecten het 

gaat. 

 

Collegelid Pascal Smet zal een overzicht bezorgen. 

 

 

Artikel 560/161-48  Diverse ontvangsten en terugvorderingen 

 

Er worden minder ontvangsten voorzien wegens de verzelfstandiging van twee werkingen. 

Mevrouw Cieltje Van Achter (N-VA) vraagt over welke twee werkingen het gaat. 

 

Het gaat over “verzelfstandiging van twee werkingen: Turnclub Olympia en Zwemclub 

Splash”, zegt collegelid Pascal Smet. (Bijlage) 

 

Er zijn minder ontvangsten voor sociaal cultureel werk. Raadslid Cieltje Van Achter (N-

VA) vraagt over welk soort ontvangsten het gaat. 

 

Er worden minder ontvangsten verwacht, maar dit wordt volgens het collegelid 

gecompenseerd door artikel 50001/465-48. Dit heeft te maken met de inschatting van de 

kosten die door de VGC voor de gemeentelijke bibliotheken worden gemaakt. Deze kosten 

worden teruggevorderd. 

 

De bedoeling is de gemeenten aan te zetten bij te dragen.  

 

Raadslid Cieltje Van Achter (N-VA) vraagt een overzicht van de subsidiestromen naar 

bibliotheken en de tussenkomst van de gemeenten? 

 

Dit is mogelijk volgens het collegelid. (Bijlage) 

 

 

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

 

Commissielid Annemie Maes (Groen) vraagt naar een stand van zaken van de problematiek 

rond de liften van COOVI. 
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Collegevoorzitter Guy Vanhengel laat weten dat er een offerte binnen is voor het plaatsen 

van nieuwe liften. De kostprijs wordt geraamd op 2 miljoen euro. Het geschil tussen alle 

betrokken partijen loopt nog.  

 

Er zullen dus nieuwe liften zijn in 2019, vraagt mevrouw Annemie Maes (Groen) 

 

Dit is de planning, zegt de collegevoorzitter. 

 

Raadslid Liesbet Dhaene (N-VA) vraagt of de opsplitsing als volgt is: VGC: 40%, Cocof: 

60%. 

 

Collegevoorzitter Guy Vanhengel legt de geschiedenis van de COOVI-site uit aan de 

aanwezigen. Tevens wordt er toegelicht welke plannen er nog zijn. 

 

Hangt de investeringskost dus af van wie de gebouwen gebruikt, vraagt raadslid Liesbet 

Dhaene (N-VA). 

 

Neen, zegt de collegevoorzitter. De eigendommen zijn gesplitst. De VGC is eigenaar van 

haar deel, behalve de gemeenschappelijke ruimte zijnde interne wegen en infrastructuur. 

 

 

Artikel 550/724-54  Buitengewoon onderhoud Neerhofhoeve 

 

Dit artikel wordt verminderd met 56.000 euro in het kader van het onderhoud. Vorig jaar was 

er al een daling van 122.000 euro. Het bevoegde collegelid gaf toen volgens commissielid 

Annemie Maes (Groen) als argumentatie dat we moesten wachten tot het dossier rijp was. In 

de begroting 2019 komt dit begrotingsartikel niet meer voor. Is er een renovatie geweest, of 

helemaal niet? Zijn er geen plannen meer? 

 

Dit artikel heeft betrekking op de restauratie. Net zoals andere dossiers kan een restauratie 

veel tijd in beslag nemen, zegt collegelid Pascal Smet. 

 

Er werd vastgesteld dat de diensten onroerend erfgoed en de gemeenten andere gebouwen op 

het grondgebied ter sprake hebben gebracht. Dit moet bijkomend worden onderzocht en heeft 

dus een invloed op het hele dossier.  

 

Het voorziene bedrag voor de restauratie is in de begroting 2019 terug te vinden in een ander 

begrotingsartikel. 

 

 

Artikel 840/723-54  Nieuwbouw, studies en werken GC’s, jeugdcentra en bibliotheken 

 

Commissielid Stefan Cornelis (Open Vld) kreeg graag een verklaring voor de verlaging van 

dit artikel met 4.573.000 euro. 

 

Dit bedrag heeft betrekking op 4 projecten concretiseert collegelid Pascal Smet. 

 

- Elzenhof: 1,7 miljoen euro (aannemer zal worden gegund in januari 2019) 

- De Markten: 250.000 euro (opgeschoven naar 2019) 

- Nekkersdal: 400.000 euro (nieuw element in het dossier i.v.m. de luisterbibliotheek) 
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- Fuifzaal: 2,3 miljoen euro (hangt af van de privépartner) 

 

Mevrouw Cieltje Van Achter (N-VA) wil graag een overzicht van alle dossiers die nog in de 

planning zitten. 

 

Dit komt in orde, zegt het collegelid. (Bijlage) 

 

 

Artikel 850/723-56  Nieuwbouw, studies en aanpassingswerken aan eigen patrimonium WGG 

 

Met betrekking tot de Hummeltjes zijn er twee artikelen waarbij het krediet wordt verlaagd in 

functie van de aangepaste planning. Kan hier wat meer uitleg bij worden gegeven, vraagt 

mevrouw Liesbet Dhaene (N-VA).  
 

De heer Arnaud Verstraete (Groen) had graag vernomen over hoeveel nieuwe plaatsen het 

gaat. Wanneer zal het project gerealiseerd zijn? Hoe ziet de nieuwe planning eruit? 

 

Het dossier kon niet worden gegund aan een aannemer in 2018 verduidelijkt collegelid 

Bianca Debaets. De erelonen worden verschoven. De gunning staat gepland voor begin 2019. 

Nu zijn er 32 plaatsen en het zullen er 48 worden. 

 

De aankoop van informaticamateriaal hangt ook af van de voortgang van het dossier van de 

Hummeltjes. Mevrouw Liesbet Dhaene (N-VA) verneemt hier graag wat meer over. 

 

Dit heeft volgens het collegelid alles te maken met het E-loket waarbij men de subsidiërings-

kanalen wil digitaliseren. 

 

 

Artikel 84000/522-52  Investeringssubsidies voor jeugdinfrastructuur 

 

Commissielid Annemie Maes (Groen) informeert naar de planning met betrekking tot 

Ambrassade. Wanneer wordt de vergunning en de aanvang van de werken verwacht?  

 

Dit hangt af van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest dat de nodige vergunning aflevert, laat 

collegelid Pascal Smet weten.  

 

Er wordt uitgegaan van 2019, maar alles hangt af van deze externe factor.  

 

 

Artikel 85000/522-52  Investeringssubsidies voor welzijnsinstellingen 

 

De investeringssubsidies worden verhoogd met 528.000 euro. Graag wat bijkomende uitleg, 

verzoekt raadslid Liesbet Dhaene (N-VA). 

 

De verhoging heeft betrekking op de lokale dienstencentra Forum en Het Anker waar een 

meerkost is volgens het bevoegde collegelid. Deze lokale dienstencentra worden momenteel 

verbouwd. 
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Artikel 12001/995-51  Overboeking uit het Gezinsfonds 

 

De heer Arnaud Verstraete (Groen) vraagt of dit samenhangt met de vertraging van De 

Hummetjes. 

 

Kan er een overzicht worden gegeven over de renovatie of de bouw van kinderdagverblijven 

met betrekking tot 2018. 

 

Collegelid Bianca Debaets beaamt dat het betrekking heeft op De Hummeltjes.(Bijlage) 

 

 

 

4. Artikelsgewijze stemming  

 

De artikelen 1 tot en met 5 worden aangenomen met 3 stemmen voor en 2 stemmen tegen.  

 

 

 

5. Stemming over het geheel  

 

Het ontwerp van verordening tot vaststelling van de begrotingswijziging 2 en B 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       Hannelore GOEMAN  
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BIJLAGEN 
 

* Artikel 420/332-02 Diverse subsidies studentenzaken 

 

 

    opm 

BSI € 7.000,00 College september – CB-1819-0002 – 

projectsubsidie voor Brussels Studies Institute voor 

de organisatie, jurering en uitreiking van de N-

Brussel Master Thesis Award en de N-Brussel 

Bachelor Thesis Award 

Brik € 123.000,00 College februari – CB-1718-0366 – 

enveloppesubsidie voor de uitvoering van het 

jaaractieplan ‘Studentenzaken en Lesgeven in 

Brussel 2018’: 

 Acties en initiatieven Lesgeven in Brussel – 

richtbedrag € 74.000 

 Acties en initiatieven Studentenzaken – 

richtbedrag € 49.000 

weKONEKT.brussels € 96.000,00 College juli – CB-1718-0722 – projectsubsidie voor 

VUB voor de organisatie van weKONEKT.brussels: 

lessen, gastcolleges en activiteiten voor en met 

studenten op verschillende locaties in Brussel, in 

samenwerking met ULB en EhB 

pop-up € 50.000,00 College november – projectsubsidie voor LUCA 

School of Arts voor de organisatie van 

BXLmakers19: een pop-uptentoonstelling van en 

door studenten op verschillende locaties in Brussel 

kom uit je kot € 1.000,00 Collegelidbesluit – CLBGVH-1819-0041 – 

Projectsubsidie voor Aloisiana voor de organisatie 

van Jardin Rosé: een pop-upterras voor studenten 

bij de start het academiejaar aan de campus KUL-

Brussel/Odisee 
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kom uit je kot € 4.500,00 Collegelidbesluit – CLBGVH-1718-0457 – 

Projectsubsidie voor Michiel Van Ingelom en 

Deborah Smets (feitelijke vereniging) voor de 

organisatie van FEIRA: een markt met focus op 

duurzaamheid met lokale handelaars en studenten 

in Anderlecht met achteraf een dansfeest 

kom uit je kot € 5.000,00 Collegelidbesluit – CLBGVH-1718-0457 – 

Projectsubsidie voor Biotechno en 

Wetenschappelijke Kring voor de organisatie van 

WEKonekt: workshops en een afterworkdrink op 

maat van studenten in het kader van 

weKONEKT.brussels 

totaal € 286.500,00   

 

 

 

 

 

* Artikel 33003/ 332-02 Subsidies voor communicatieprojecten 

 

Kosten Comenius 

opening   

  Incl. Btw 

VCL geluid en licht 5.922,95 

Fotograaf 515,00 

Videograaf 2.262,70 

Plant-Axis 2.017,07 

Materialen 1.103,42 

Catering 20.000,00 

Anvas Security 532,67 

Drukwerk Artoos 544,38 

Onkosten 71,65 

Afterwork CJS 4.831,94 

Totaal 37.801,78 
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* Artikel 12001/995-51  Overboeking uit het Gezinsfonds 

 
 

In 2018 

 

werd aan investeringsmiddelen voor Gezinsorganisaties reeds vastgelegd: 

 

Investeringssubsidie fase 1-2-3-4 KDV Bambino aanvullend   824 331,71  

Investeringssubsidie  KDV De Zonnebloem     81 949,07  

Investeringssubsidie fase 1-2-3-4 KDV Scholengroep Brussel Evere 1 210 000  

Investeringssubsidie fase 1-2-3-4 KDV Arion       56 702  

Investeringssubsidie fase 1-2-3-4 KDV Elmer Noord fase 4      70 000 

Investeringssubsidie fase 1-2-3-4 KDV Angelus 1 810 000 

 
wordt de komende weken nog de vastlegging gepland van circa 2.000.000 euro verdeeld over: 

 

Investeringssubsidie fase 1-2-3-4 IBO De Puzzel Jette Leopold I 

Investeringssubsidie fase 1-2-3-4 KDV De Hummeltjes SJM 

 

en was het budget voor verfraaiingen: 480.000 euro. 

 

 




































