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Hoofdstuk 1.

OMGEVINGSFACTOREN

1. Economische en budgettaire context
Op basis van de maandvooruitzichten van het Federaal Planbureau zou de gemiddelde jaarinflatie (nationaal
indexcijfer der consumptieprijzen, NICP) in 2019 op 1,5% en in 2020 op 1,4% uitkomen, tegenover 2,05% in 2018 en
2,13% in 2017. De groeivoet van de zgn. 'gezondheidsindex' - die onder meer gebruikt wordt bij de berekening van de
indexering van lonen, sociale uitkeringen en huurprijzen - zou in 2019 gemiddeld 1,5% en in 2020 1,5% bedragen,
tegenover 1,77% in 2018 en 1,85% in 2017.
In augustus 2018 werd de spilindex voor de overheidswedden en sociale uitkeringen laatst bereikt. Overeenkomstig
de maandvooruitzichten voor de gezondheidsindex zou de volgende overschrijding van de spilindex (momenteel
107,20) door de afgevlakte gezondheidsindex plaatsvinden in februari 2020. Als gevolg daarvan zouden de sociale
uitkeringen in maart 2020 en de wedden van het overheidspersoneel in april 2020 met 2% aangepast worden aan de
1
gestegen levensduurte. De volgende spilindex (109,34) zou niet overschreden worden in 2020 .
Binnen dit kader is het duidelijk dat de Vlaamse Gemeenschapscommissie op haar beurt eveneens wordt beïnvloed
door de evolutie van het federale en regionale begrotingsbeleid. Dit heeft immers een invloed op de diverse
onderliggende niveaus, wat zijn weerslag heeft op de beschikbare middelen voor de Vlaamse Gemeenschapscommissie, gezien de afhankelijkheid van de inkomsten via overdrachten van andere overheden.
Het is voor de Vlaamse Gemeenschapscommissie elk jaar een moeilijkere opdracht om een begroting in evenwicht
voor te leggen. Daarbij mag de structurele impact van het niet of onvoldoende aanpassen aan de koopkracht van
sommige dotaties in het verleden, maar ook in 2020, niet worden onderschat.
Aangezien investeringen van de Vlaamse Gemeenschapscommissie ook mee gefinancierd worden met kapitaal via
externe financiering, bepaalt de hoogte van de rente mee een deel van de uitgavenevolutie. Ook de inkomsten via
beleggingen en de rendementen uit de pensioenfondsen worden hier in meer of mindere mate door beïnvloed.
De actuele lage langetermijnrente heeft een positief effect voor de financiering van investeringen via extern kapitaal,
anderzijds houdt dit ook in dat de verwachte rendementen op de beleggingsportefeuille laag zullen blijven.

1

Federaal Planbureau – 05/11/2019
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Hoofdstuk 2.

BUDGETTAIR OMGEVINGSKADER

1. De gewone begroting
Het positief saldo op de gewone begroting bedraagt 1.060,65 EUR.
Met de overboekingen inbegrepen is er een tekort op het eigen dienstjaar van bijna 2 miljoen EUR dat voornamelijk
bestreden wordt met een geraamd overschot op de begrotingsrekening 2019 en met het saldo van het overschot op
de begrotingsrekening 2018.
Omdat sommige overboekingen een dwingend karakter hebben, moeten zowel het overschot vóór de overboekingen
als het tekort na de overboekingen in de juiste context worden geplaatst.
Voor de begrotingsopmaak 2020 gebeurt de berekening van de personeelskredieten op basis van begrote plaatsen.

2. De buitengewone begroting
De buitengewone begroting sluit in volkomen evenwicht af.
De buitengewone begroting is de neerslag van de aan te wenden middelen van het aflopende investeringsplan.
De buitengewone begroting bedraagt in 2020 zowat 85,2 miljoen EUR. De financiering ervan gebeurt grotendeels door
middelen uit reservefondsen, via leningen en specifieke dotaties.
Er wordt gewerkt binnen strikte budgettaire enveloppes per beleidsdomein. Deze enveloppes worden vastgesteld op
basis van beschikbare en realistische toekomstige middelen.
Voor een ruimere toelichting van de buitengewone begroting verwijzen wij naar een volgend hoofdstuk.

Algemene toelichting
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Hoofdstuk 3.

OVERZICHT VAN DE GERAAMDE ONTVANGSTEN
EN UITGAVEN

1. De gewone begroting
Algemeen resultaat van de gewone begroting
Geraamde ontvangsten
194.243.146,32 EUR
Geraamde uitgaven
194.242.085,67 EUR
Geraamd saldo
1.060,65 EUR
Enerzijds stijgen de ontvangsten ten opzichte van 2019 met 4,73 miljoen EUR of 2,5%. De stijging van de ontvangsten
is onder andere toe te schrijven aan de stijging van de trekkingsrechten van het Brussels Gewest. Daarnaast worden
ook meer middelen overgeboekt uit fondsen.
De uitgaven stijgen eveneens met 4,73 miljoen EUR of 2,5% ten opzichte van de begroting 2019. Dit heeft
voornamelijk te maken met de stijging van de personeelsuitgaven en in mindere mate met de overboekingen.
Evolutie van de geraamde ontvangsten en uitgaven van de gewone begroting (in miljoen EUR)

Ontvangsten
Uitgaven

2017
175,44
175,44

2018
181,04
181,04

2019
189,51
189,51

2020
194,24
194,24

194,24

2020

189,51

2019

Uitgaven

181,04

2018

2017

Ontvangsten

175,44

165,00 170,00 175,00 180,00 185,00 190,00 195,00 200,00

De uitgaven worden voor 98,97% gedekt door middelen die hun oorsprong vinden in het eigen dienstjaar en voor
1,03% door het te verwachten overschot op de vorige dienstjaren.
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2. De buitengewone begroting
Algemeen resultaat van de buitengewone begroting
Geraamde ontvangsten
85.167.940 EUR
Geraamde uitgaven
85.167.940 EUR
Geraamd saldo
0,00 EUR
Tegenover de initiële begroting 2019 dalen de geraamde buitengewone uitgaven met ruim 8.233.754 EUR of 8,81%.

Evolutie van de geraamde uitgaven van de buitengewone begroting (in miljoen EUR)

Ontvangsten
Uitgaven

2017
71,77
71,77

2018
79,61
79,61

2019
93,40
93,40

2020
85,17
85,17

85,17

2020

93,40

2019

Uitgaven
79,61

2018

Ontvangsten

71,77

2017
0,00
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Hoofdstuk 4.

KRACHTLIJNEN VAN DE BEGROTING

1. Realisatie van de gewone begroting 2019
De begroting voor het dienstjaar 2019 werd in evenwicht ingediend en bleef dat ook na de begrotingswijziging 1 en A
voor hetzelfde dienstjaar.
Voor de begrotingsrekening 2019 wordt op een overschot gerekend van 2 miljoen EUR, onder meer afkomstig uit de
onderbenutting van een aantal kredieten en de annulatie van kredieten (overgedragen van de vorige dienstjaren).

2. De (gewone) middelen van de Vlaamse Gemeenschapscommissie
De middelen waarover de Vlaamse Gemeenschapscommissie beschikt om haar beleid te voeren, zijn voornamelijk
afkomstig van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Vlaamse Gemeenschap en vanaf 2002 ook van de federale
overheid. In mindere mate genereert de VGC een aantal eigen inkomsten uit geleverde prestaties.
Een niet onbelangrijk deel van de middelen komt, ook in 2020, uit reserves.

Procentueel

Miljoen EUR

Dotaties Brussels Gewest

38,39

74,56

Dotatie Vlaamse Gemeenschap

13,84

26,89

Dotatie federale overheid

9,30

18,06

Subsidies Vlaamse Gemeenschap

17,83

34,64

Andere middelen

20,64

Totaal

40,10
194,24

Dotaties Brussels Gewest
20,64
38,39

Dotatie Vlaamse
Gemeenschap
Dotatie federale overheid

17,83
Subsidies Vlaamse
Gemeenschap

9,30

Algemene toelichting
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2.1 Algemene evolutie

BHG
VG
Federale overheid
Andere middelen
Totaal

2017
%
Abs
38,55 67,64
33,23 58,30
9,42 16,52
18,80 32,99
175,45

2018
%
Abs
38,97 69,84
33,16 59,44
9,58 17,17
18,29 32,78
179,23

2019
%
Abs
37,50 71,06
32,40 61,40
9,40 17,82
20,70 39,23
189,51

2020
%
Abs
38,39 74,56
31,68 61,53
9,30 18,06
20,62 40,10
194,24

150,00
Andere middelen

100,00

Federale overheid
VG

50,00

BHG

0,00
2017

2018

2019

2020

2.2 De Vlaamse Gemeenschap
i. Dotatie van de Vlaamse Gemeenschap
In de begroting van het Vlaams Parlement voor 2020 zal, gelet op het artikel 82, §2 van de bijzondere wet van 12
januari 1989, voor de Vlaamse Gemeenschapscommissie 26,89 miljoen EUR worden ingeschreven, hetzelfde bedrag
als in 2019. Dit betekent dat de dotatie niet geïndexeerd wordt.

ii. Middelen van de Vlaamse Gemeenschap voor het onderwijs
Sedert 1995 is de Vlaamse Gemeenschapscommissie inrichtende macht van een aantal onderwijsinstellingen die zij
heeft overgenomen bij de splitsing van de provincie Brabant.
De Vlaamse Gemeenschap draagt bij in de loonlasten van het personeel en werkingskosten. Voor 2020 wordt deze
tussenkomst in globo geraamd op 10,56 miljoen EUR.

Algemene toelichting
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iii. Subsidies Vlaamse Gemeenschap
De Vlaamse Gemeenschap kent voor een aantal programma’s subsidies toe aan de Vlaamse Gemeenschapscommissie.
Op deze manier wordt 24,08 miljoen EUR ter beschikking gesteld. Dit kan als volgt worden verdeeld:
Stedenbeleid

18.376.232
17.304.165
322.067
750.000
56.000
56.000
4.982.156
2.517.501
99.000
459.000
1.106.655
800.000
669.747
163.000
245.500
261.247

Stedenfonds
Subsidies Stedelijk Beleid
Brede School initiatieven
Onderwijs
Milieuzorg op school
Cultuur, Jeugd en Sport
Lokaal cultuurbeleid
Participatiedecreet
Convenant cultureel erfgoed
Jeugdwerkbeleidsplan
Sportbeleid
Welzijn
Lokaal Sociaal Beleid / vrijwilligerswerk
Kinderarmoedebestrijding
Logo Brussel (Vlaamse gezondheidsdoelstellingen)
Totaal

24.084.135

2017
%
Abs
43,45
25,33
16,45
9,59
40,10
23,38
58,30

Dotaties
Onderwijs
Subsidies
Totaal

2018
%
Abs
44,20
26,27
16,37
9,73
39,43
23,44
59,44

2019
%
Abs
43,79
26,89
16,98
10,43
39,23
24,08
61,39

2020
%
Abs
43,70
26,89
17,16
10,56
39,14
24,08
61,53

70,00
60,00
50,00
Subsidies

40,00

Onderwijs

30,00

Dotaties

20,00
10,00
0,00
2017
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2.3 Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
i. Trekkingsrechten Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Het ingeschreven bedrag van 54,51 miljoen EUR wordt bepaald bij artikel 83quater van de bijzondere wet van
12 januari 1989 met inbegrip van het bedrag bepaald bij artikel 55 van de bijzondere wet van 13 juli 2001 tot
herfinanciering van de Gemeenschappen en uitbreiding van de fiscale bevoegdheden van de Gewesten. Deze dotatie
stijgt met 6,86% in vergelijking met die van 2019.

ii. Speciale dotatie Brussels Hoofdstedelijk Gewest - overgedragen provinciaal onderwijs
Het ingeschreven bedrag van 16,25 miljoen EUR wordt bepaald bij artikel 83ter §1 van de bijzondere wet van
12 januari 1989 en werd berekend op een aandeel van 30,28% van het geïndexeerde basisbedrag van 1989
(26,03 miljoen EUR). Deze dotatie wordt niet geïndexeerd in 2020.

iii. Speciale dotatie Brussels Hoofdstedelijk Gewest - andere overgedragen provinciale
aangelegenheden
Het ingeschreven bedrag van 3,80 miljoen EUR wordt bepaald bij artikel 83ter §2 van de bijzondere wet van 12 januari
1989. Deze dotatie wordt niet geïndexeerd in 2020.

Trekkingsrechten
Speciale dotatie (1)
Speciale dotatie (2)
Totaal

2017
%
Abs
71,51 48,37
23,09 15,62
5,40
3,65
67,64

2018
%
Abs
71,85 50,18
22,81 15,93
5,34
3,73
69,84

2019
%
Abs
71,78 51,01
22,87 16,25
5,35
3,80
71,06

2020
%
Abs
73,10 54,51
21,80 16,25
5,10
3,80
74,56

80,00
70,00
60,00
Speciale dotatie (2)

50,00
40,00

Speciale dotatie (1)

30,00
Trekkingsrechten

20,00

10,00
0,00
2017

Algemene toelichting

2018

2019

2020

12

2.4 De federale overheid
i. De dotatie van de federale overheid
Vanaf 2002 ontvangt de Vlaamse Gemeenschapscommissie in uitvoering van artikel 45 van de bijzondere wet van
13 juli 2001 tot herfinanciering van de Gemeenschappen en uitbreiding van de fiscale bevoegdheden van de
Gewesten een te indexeren dotatie van 4,96 miljoen EUR van de federale overheid.
Naar aanleiding van het federaal akkoord van 11 oktober 2011 (‘Vlinderakkoord’) ontvangt de VGC, in het kader van
de herfinanciering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, vanaf 2012 extra middelen van de federale overheid. Het
gaat over een bedrag van 2 miljoen EUR in 2012, dat aangroeit tot 8,8 miljoen EUR in 2020.
Voor 2020 wordt de totale federale dotatie geraamd op 18,06 miljoen EUR.

Algemene toelichting
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2.5 Andere middelen
Deze middelen bedragen in totaal 40,05 miljoen EUR en omvatten middelen uit de overschotten van de vorige
dienstjaren (2 miljoen EUR), overboekingen uit de reservefondsen voor de administratie, de onderwijsinstellingen en
het stedenbeleid (29,87 miljoen EUR) en diverse andere overdrachten en ontvangsten voor prestaties (8,18 miljoen
EUR).

2017
%
Overschot vorig
dienstjaar
Overboekingen*
Diverse
Totaal

2018
Abs

%

2019
Abs

%

2020
Abs

%

Abs

5,09

1,68

5,31

1,74

5,61

2,20

4,99

2,00

74,69
20,22

24,64
6,67
32,99

77,88
16,81

25,53
5,51
32,78

75,17
19,22

29,49
7,54
39,23

74,58
20,42

29,87
8,18
40,05

45,00
40,00
35,00
30,00
25,00
20,00
15,00
10,00
5,00
0,00

Diverse
Overboekingen*
Overschot vorig dienstjaar

2017

2018

2019

2020

* Inclusief een totaal bedrag aan Stedenfondsmiddelen van:
16,89 miljoen EUR in 2017
18,88 miljoen EUR in 2018
20,85 miljoen EUR in 2019
17,61 miljoen EUR in 2020
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3. De functionele verdeling van de uitgaven van de gewone dienst
1

Algemeen

De Vlaamse Gemeenschapscommissie heeft bevoegdheden op het vlak van cultuur, jeugd en sport, onderwijs en
vorming en welzijn, gezondheid en gezin. Daarnaast nam zij, sinds 1995, een aantal instellingen over van de
voormalige provincie Brabant.
Voor de uitstippeling en de uitvoering van het beleid, beschikt de VGC over politieke organen (de Raad en het
College), een administratie en patrimonium.

2017
%
Abs
5,60
7,12
3,88
4,93
1,68
2,14

2018
%
Abs
4,48
5,75
3,66
4,70
1,67
2,15

2019
%
Abs
4,05
5,38
3,53
4,70
1,62
2,15

2020
%
Abs
3,76
5,16
3,49
4,80
1,64
2,25
2,18
2,99
21,56
29,62
26,65
36,61
24,43
33,56

Algemene uitgaven
Raad
College
Stedelijk beleid*
Administratie
23,09
28,08
22,73
29,19
22,33
29,70
Onderwijs en Vorming
27,98
35,59
28,51
36,62
27,94
37,16
Cultuur, Jeugd en Sport
25,06
31,87
25,05
31,76
24,67
32,81
Welzijn, Gezondheid en
10,30
13,10
10,47
13,45
10,64
14,15
10,38
14,26
Gezin
Patrimonium
3,42
4,35
3,75
4,81
5,23
6,96
5,91
8,12
Totaal**
127,18
128,43
133,01
137,37
* Vanaf 2020 wordt Stedelijk beleid hier apart opgenomen en omvat het ook Brede school
** In dit totaal zijn de overboekingen niet inbegrepen.
160,00
Stedelijk beleid

140,00

Patrimonium

Welzijn, Gezondheid en Gezin

120,00

Cultuur, Jeugd en Sport

100,00

Onderwijs en Vorming
Administratie

80,00

College

60,00

Raad
Algemene uitgaven

40,00
20,00
0,00
2017
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2019

2020
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2

Uitgaven per domein

i. Uitgaven voor Administratie

Administratie
Cel Stedelijk Beleid
Meet- en Weetcel
Materieelverhuur
Communicatie,
Media en IT
Totaal

2017
%
Abs
76,03 21,22
4,20
1,18
1,07
0,30
0,36
0,12

2018
%
Abs
75,41 21,77
4,69
1,37
1,39
0,34
0,32
0,11

2019
%
Abs
75,54 22,21
5,22
1,55
1,07
0,33
0,43
0,11

2020
%
Abs
79,47 23,54
0,00
0,00
1,11
0,33
0,37
0,11

18,76

18,72

18,76

19,04

5,27
28,09

5,60
29,19

5,50
29,70

5,64
29,62

35,00

30,00
25,00

Communicatie, Media en IT
Materieelverhuur

20,00

Meet- en Weetcel

15,00

Cel Stedelijk Beleid
Administratie

10,00

5,00
0,00

2017

2018

2019

2020

De kredieten voor de administratie nemen lichtjes af ten opzichte van de initiële begroting 2019 omdat de middelen
voor Stedelijk beleid hier niet meer worden opgenomen.
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ii. Uitgaven voor Onderwijs en Vorming

2017
Algemeen
onderwijsbeleid*
Speelpleinen
Studentenzaken
Onderwijscentrum
Brussel
CLB
COOVI - campus

Kasterlinden, internaat

2019
Abs

%

2020

Abs

%

38,23

10,06

26,80

9,82

28,26

9,70

22,63

8,29

1,57
0,82

1,81
0,26

4,64
0,75

2,00
0,35

5,09
0,72

2,20
0,33

6,02
0,68

2,21
0,25

13,99

5,90

18,42

6,75

16,58

7,06

20,61

7,55

9,21

2,90
1,98

7,83
4,69

2,87
1,72

8,03
5,57

2,98
1,43

8,36
3,13

3,06
1,15

3,97

11,46

4,11

11,14

4,21

11,90

4,36

21,82
5,53

6,49
1,48

18,50
4,12

6,78
1,51

18,22
4,15

6,93
1,53

20,10
4,40

7,36
1,61

8,83

0,76

1,99

0,73

2,12

0,79

2,14

0,78

Kasterlinden - campus
Kasterlinden
Zaveldal

2018

%

Abs

%

Abs

Totaal
35,61
36,64
37,16
* Vanaf 2020 zijn de middelen voor Brede school hier niet meer opgenomen.

36,62

40,00
Kasterlinden, internaat

35,00
Zaveldal

30,00

Kasterlinden

25,00

Kasterlinden - campus
COOVI - campus

20,00

CLB

15,00

Onderwijscentrum Brussel

10,00

Studentenzaken

5,00

Speelpleinen

Algemeen onderwijsbeleid*

0,00
2017

2018

2019

2020

De kredieten voor Onderwijs en Vorming dalen lichtjes tegenover de initiële begroting 2019. Dit komt omdat de
uitgaven voor brede school (1.380.000 EUR in 2020) hier niet meer opgenomen zijn. Anders zouden de kredieten met
2,3% gestegen zijn.
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iii. Uitgaven voor Cultuur, Jeugd en Sport
2017
Algemeen cultuurbeleid
Kunsten, cultureel
erfgoed en musea
Gemeenschapscentra
Sociaal-cultureel werk
Muntpunt
Jeugd
Sport
Totaal

2018

2019

2020

%
11,02

Abs
3,51

%
9,76

Abs
3,10

%
9,28

Abs
3,04

%
9,14

Abs
3,07

13,28

4,23

13,04

4,14

12,73

4,18

12,60

4,23

33,96
9,26
8,41
14,53
9,54

10,82
2,95
2,68
4,63
3,04
31,86

34,35
9,38
8,31
14,89
10,26

10,91
2,98
2,64
4,73
3,26
31,76

35,51
9,45
8,36
14,77
9,91

11,65
3,10
2,74
4,84
3,25
32,81

36,09
9,16
8,15
14,79
10,07

12,11
3,07
2,74
4,96
3,38
33,56

40,00

Sport

35,00
Jeugd

30,00

25,00

Muntpunt

20,00

Sociaal-cultureel werk

15,00
Gemeenschapscentra

10,00
Kunsten, cultureel erfgoed en musea

5,00
0,00

Algemeen cultuurbeleid

2017

2018

2019

2020

De kredieten voor Cultuur, Jeugd en Sport stijgen met 2,29% tegenover de initiële begroting 2019.
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iv. Uitgaven voor Welzijn, Gezondheid en Gezin
2017
%
1,22
39,21

Algemeen
Welzijn
Etnisch-culturele
minderheden
Gezondheid
Entiteit Gezin
LOGO Brussel
De Poolster
Totaal

8,63
11,60
28,93
2,29
7,86

2018
2019
2020
Abs
%
Abs
%
Abs
%
Abs
0,16 1,10 0,20 1,45 0,21 1,03 0,15
5,17 38,96 5,24 39,47 5,40 38,44 5,49
1,13

8,40

1,13

8,63

1,30

9,16

1,31

1,52 11,23 1,51 11,60 1,51 10,61 1,51
3,79 30,04 4,04 30,70 4,34 30,67 4,38
0,30 2,23 0,30 2,29 0,35 2,33 0,33
1,03 7,66 1,03 7,42 1,05 7,69 1,10
13,10
13,45
14,15
14,27

16,00
De Poolster

14,00
LOGO Brussel

12,00
10,00

Entiteit Gezin

8,00

Gezondheid

6,00
Etnisch-culturele minderheden

4,00
Welzijn

2,00
0,00

Algemeen

2017

2018

2019

2020

De uitgaven voor dit beleidsdomein stijgen met 0,85% ten opzichte van de initiële begroting 2019.
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v. Uitgaven voor Patrimonium
2017
2018
2019
%
Abs
%
Abs
%
Abs
Algemeen
0,46
0,02
0,62
0,03
0,39
0,03
Administratie
57,93
2,52 62,16
2,99 42,95
2,99
CJS
34,02
1,48 29,94
1,44 22,70
1,58
Nieuwland
7,59
0,33
7,28
0,35
3,86
0,27
Saint-Michel*
0,00
0,00
0,00
Comenius
0,00
0,00
30,10 2,096
Totaal
4,35
4,81
6,96
* wordt in 2020 voor de eerste maal opgenomen in de gewone begroting

2020
%
Abs
0,33
0,03
38,01
3,09
18,38
1,49
3,11
0,25
10,11
0,82
30,05
2,44
8,12

7,00
6,00
5,00
Comenius

4,00

Saint-Michel
Nieuwland

3,00

CJS

2,00

Administratie

Algemeen

1,00
0,00
2017

2018

2019

2020

De onder dit hoofdstuk opgenomen uitgaven stijgen ten opzichte van 2019 met 16,7%. Deze stijging is o.m. toe te
schrijven aan nieuwe kosten in het kader van de oplevering van gebouwen van de Saint-Michelsite.
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4. De economische verdeling van de uitgaven van de gewone dienst
In de begroting van de Vlaamse Gemeenschapscommissie worden de gewone uitgaven, zoals bij de andere lokale
overheden, ingedeeld in 5 groepen:
 Personeelskosten;
 Werkingskosten;
 Overdrachten;
 Schuld;
 Overboekingen.
Deze bedragen:

Personeel
Werkingskosten
Overdrachten
Schuld
Overboekingen
Totaal

2017
%
Abs
31,61
55,46
10,79
18,93
24,73
43,39
5,35
9,39
27,51
48,26
175,43

2018
%
Abs
31,87
57,70
10,72
19,40
23,87
43,22
4,47
8,10
29,07
52,62
181,04

2019
%
Abs
31,57
59,82
10,14
19,21
23,28
44,12
5,20
9,86
29,81
56,50
189,51

2020
%
Abs
32,33
62,79
9,92
19,27
22,93
44,54
5,54
10,76
29,28
56,88
194,24

160,00
140,00
120,00

Overboekingen

100,00

Schuld

80,00

Overdrachten

60,00

Werkingskosten

40,00

Personeel

20,00
0,00
2017

2018

2019

2020

De personeelsuitgaven stegen ten opzichte van 2017 met 13,22%. De uitgaven voor werkingskosten stegen over de
periode 2017-2020 met 1,8%. De overdrachten stegen over dezelfde periode met 2,65%.
Ten opzichte van het vorig dienstjaar stegen de uitgaven voor de schulden met 0,9 miljoen EUR. Hierbij is rekening
gehouden met de beschikbaarheidsvergoedingen van de projecten Kasterlinden-De Poolster, Comenius en SaintMichel. Globaal stegen de schulden over de periode 2017-2020 met 14,59%.
De overboekingen naar reservefondsen stegen gedurende de voornoemde periode jaarlijks met gemiddeld 5,95%. Dit
is enerzijds het gevolg van een voorzichtigheidspolitiek waarbij wordt geopteerd om reserves aan te leggen voor
toekomstige uitgaven, voornamelijk investeringen. Anderzijds worden middelen, bestemd voor projecten die nog niet
kunnen worden vastgelegd of uitgekeerd, tijdelijk overgeboekt naar deze fondsen.
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5. De investeringen van de Vlaamse Gemeenschapscommissie
1.

Algemene toelichting

Voor de uitvoering van het vijfde en laatste jaar van het investeringsplan voor de periode 2016-2020, worden
volgende uitgavenenveloppen besteed:
Admi ni s tra ti e + Tra ns vers a l e projecten
Onderwi js en Vormi ng
Cul tuur, Jeugd en Sport
Wel zi jn, Gezondhei d en Gezi n

5.937.000,00
68.427.000,00
5.295.000,00
5.371.000,00

Totaal

85.030.000,00

Om deze uitgaven te bestrijden worden volgende middelen aangewend:
Gezi ns fonds
La mbermontfonds
Onderwi js fonds
Stedenfonds
Leni ngen
Dota ti e gemeens cha ps i nfra s tructuur
Bi jzonder Inves teri ngs fonds

3.047.329,00
4.534.671,00
63.852.000,00
4.328.000,00
4.446.000,00
1.116.000,00
3.706.000,00

Totaal

85.030.000,00

2. Het investeringsprogramma 2020
In 2020 zal het investeringsprogramma er als volgt uitzien:

i. Op het vlak van Onderwijs en Vorming










Voor het Onderwijscentrum Brussel en het CLB wordt, voor aanpassingswerken, meubilair en materieel in
globo 66.000 EUR voorzien;
Binnen de sector speelpleinen wordt een budget voorzien van 31.000 EUR voor investeringen in ICT en
materiaal;
Voor ICT-aanpassingen zoals de software van de webapplicatie ‘Inschrijven in Brussel’, het ontwikkelen van
een tool om armoede bij leerling te detecteren en de migratie van website van de algemene directie naar
Drupal 8 wordt 365.000 EUR ingezet;
Er worden middelen voorzien voor projecten op de COOVI-campus (8.400.000 EUR);
Ook worden er middelen voorzien voor Kasterlinden (285.000 EUR) en Zaveldal (200.000 EUR);
Voor de werken aan de Saint-Michelsite wordt 1.550.000 EUR uitgetrokken; voor werken aan de Pacheco-site
voorziet men 2.650.000 EUR;
Voor investeringssubsidies in het kader van capaciteitsuitbreiding en de verdere renovatie en aanpassing van
de bestaande schoolinfrastructuur wordt 49.400.000 EUR ingeschreven;
Er wordt voor diverse onderwijsprojecten zoals ‘Buitenspel’, energiezorg op school, hoger onderwijs, ICTuitrusting en in het kader van levenslang leren in 2020 een bedrag van 5.480.000 EUR voorzien.
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ii. Op het vlak van Cultuur, Jeugd en Sport






Voor de infrastructurele uitbouw van Muntpunt wordt 496.000 EUR voorzien;
Voor een update-operatie op vlak van hard- en software in het kader van de ondersteuning van de
gemeenschapscentra en voor de verdere uitrol van het e-loket subsidies wordt 600.000 EUR voorzien;
Voor de nieuwbouw en de renovatie van gemeenschapscentra, jeugd- en sportinfrastructuur wordt een
budget van 2.311.000 EUR ingeschreven;
Voor de aankoop van uitrusting voor de gemeenschapscentra, sport- en jeugdinfrastructuur wordt een
uitgave van 680.000 EUR verwacht; voor de aankoop van meubilair en uitrusting voorziet men 208.000 EUR;
Wat de overdrachten betreft zijn middelen voorzien voor de subsidiëring van culturele instellingen (600.000
EUR), sportinfrastructuur (200.000 EUR) en jeugdinfrastructuur (200.000 EUR).

iii. Op het vlak van Welzijn, Gezondheid en Gezin







Voor het bouwproject kinderdagverblijf De Hummeltjes wordt 245.000 EUR uitgetrokken; daarbij komt dat
85.000 EUR wordt voorzien voor studies (bouwprojecten);
Voor ICT en de aankoop van meubilair wordt 56.000 EUR voorzien;
Er wordt 35.000 EUR voorzien voor de onderhoudswerken en de uitrusting (meubilair, ICT, test- en
therapiemateriaal) in De Poolster;
Voor investeringssubsidies aan welzijnsinstellingen wordt 1.450.000 EUR voorzien;
Voor infrastructuursubsidies aan gezinsorganisaties is een bedrag van 3.450.000 EUR uitgetrokken;
Voor de subsidiëring van multidisciplinaire eerstelijnspraktijken wordt 50.000 EUR voorzien.

iv. Op het vlak van de Administratie







Voor de renovatie en onderhoud van de gemeenschappelijke delen van het bredeschoolproject Nieuwland
wordt 290.000 EUR voorzien;
Voor onderhoud, uitrusting en meubilair van de administratiehuizen wordt 244.000 EUR ingeschreven;
Voor communicatiemateriaal wordt 25.000 EUR uitgetrokken;
In het kader van kunstintegratie in het patrimonium van de VGC wordt 58.000 EUR voorzien;
Voor investeringen in informaticamaterieel en softwareontwikkeling wordt 2.180.000 EUR uitgetrokken;
Inzake stedelijk beleid wordt In het kader van het stadsvernieuwingsproject ‘Groen en blauw in de stad’
250.000 EUR voorzien.

v. Op het vlak van Transversale projecten


Voor studieopdrachten en bijkomende werken in de ontwikkeling van de multifunctionele sites in Koekelberg
(Comenius) en Schaarbeek (Gallait) wordt 2.890.000 EUR voorzien.
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3. De verdeling van de investeringsuitgaven naar beleidssectoren

Admi ni s tra tie + Tra ns vers a l e projecten
Onderwi js en Vormi ng
Cul tuur, Jeugd en Sport
Wel zi jn, Gezondhei d en Gezi n

Procentueel
6,98
80,47
6,23
6,32

Totaal

EUR
5.937.000,00
68.427.000,00
5.295.000,00
5.371.000,00
85.030.000,00

WGG
6,3%

Administratie +
Transversale
projecten
7%

CJS
6,2%

OV
80,5%
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4. Samenvatting van de projecten en hun financiering in de buitengewone begroting 2020
Onderwijs en Vorming

Voorzien
COOVI
Kasterlinden
Zaveldal
Uitrusting OCB en CLB
Aankoop informatica
Speelpleinwerking
Aanpassingswerken
Saint-Michel-site
Pacheco-site

Gealloceerde middelen
Eigen infrastructuur
8.400.000
285.000
200.000
66.000
365.000
31.000

Onderwijsfonds
Leningen
Leningen
Leningen
Leningen
Leningen
Leningen

6.772.000
1.628.000
285.000
200.000
66.000
365.000
31.000

400.000
1.550.000
2.650.000

Leningen
Onderwijsfonds
Onderwijsfonds

400.000
1.550.000
2.650.000

49.000.000

Onderwijsfonds

49.000.000

5.480.000

Onderwijsfonds
Stedenfonds

3.880.000
1.600.000

Totaal:

13.947.000

Overdrachten
Investeringssubsidies - capaciteit
Investeringssubsidies - Projecten

Totaal:

Algemene toelichting

54.480.000

Algemeen totaal:

68.427.000

Onderwijsfonds
Stedenfonds
Leningen

63.852.000
1.600.000
2.975.000
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Cultuur, Jeugd en Sport
Voorzien
Muntpunt
Gemeenschaps-, jeugden sportcentra (incl.
Neerhof)

Uitrusting

496.000
3.751.000

48.000

Gealloceerde middelen
Eigen infrastructuur
Lambermontfonds
496.000
Dotatie GC
1.116.000
Stedenfonds
128.000
Bijzonder investeringsfonds
816.000
Lambermontfonds
1.441.000
Leningen
250.000
Leningen
48.000
Totaal:

4.295.000

Overdrachten
Jeugdinfrastructuur
Culturele instellingen
Sport

200.000
600.000
200.000

Stedenfonds
Stedenfonds
Stedenfonds
Totaal:

1.000.000

Algemeen totaal:
Bijzonder Investeringsfonds
Lambermontfonds
Stedenfonds
Dotatie GC
Leningen

Algemene toelichting

200.000
600.000
200.000

5.295.000
816.000
1.937.000
1.128.000
1.116.000
298.000
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Welzijn, Gezondheid en Gezin
Voorzien
Werken aan gebouwen
Meubilair
ICT Welzijn
De Poolster

Gealloceerde middelen
Eigen infrastructuur
330.000
50.000
6.000
35.000
Totaal:

Gezinsfonds
Lambermontfonds
Lambermontfonds
Leningen

330.000
50.000
6.000
35.000

Stedenfonds
Gezinsfonds
Lambermontfonds
Lambermontfonds
Stedenfonds
Gezinsfonds

800.000
2.650.000
50.000
582.671
800.000
67.329

421.000

Overdrachten
Gezinsinstellingen

3.450.000

Gezondheidsinstellingen
Welzijnsinstellingen

50.000
1.450.000

Totaal:

Algemene toelichting

4.950.000

Algemeen totaal:

5.371.000

Lambermontfonds
Gezinsfonds
Stedenfonds
Leningen

688.671
3.047.329
1.600.000
35.000
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Administratie + Transversale projecten
Voorzien
Uitrusting

Gealloceerde middelen
84.000

IT

2.180.000

Communicatie
Patrimonium
Renovatie Nieuwland
Gallait/Comenius
Kunst
Stedelijk Beleid

25.000
160.000
290.000
2.890.000
58.000
250.000

Algemene toelichting

Leningen
Lambermontfonds
Leningen
Lambermontfonds
Leningen
Leningen
Leningen
Bijzonder Investeringsfonds
Leningen
Lambermontfonds

Algemeen totaal:

5.937.000

Leningen
Bijzonder Investeringsfonds
Lambermontfonds

1.138.000
2.890.000
1.909.000

75.000
9.000
530.000
1.650.000
25.000
160.000
290.000
2.890.000
58.000
250.000
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Financiering van de buitengewone begroting 2020

Financiering van de buitengewone begroting 2020
Arti kel

Oms chri jvi ng

IVP

Tota a l

Onderwi js fonds

Stedenfonds

La mbermont- fonds

Gezi ns fonds

Leni ngen

310/743-51

a a nkoop fi ets en

9.000,00 €

9.000,00

310/744-51

a a nkoop va n ma chi nes en ui tba ti ngs ma teri eel

25.000,00 €

25.000,00

320/744-51

a a nkoop va n ma chi nes en ui tba ti ngs ma teri eel

50.000,00 €

50.000,00

330/742-53

a a nkoop va n i nforma ti ca ma teri eel

330/744-51

Aa nkoop va n ma teri a a l voor communi ca ti e

400/631-51

Inves teri ngs s ubs i di es (ver)ni euwbouw en ca pa ci tei ts ui tbrei di ng

400/723-52

a a npa s s i ngs werken a a n gebouwen

200.000,00 €

200.000,00

200.000,00

400/733-51

erel onen voor pl a nnen va n a a nl eg, urba ni s a ti epl a nnen en a ndere s tudi es

200.000,00 €

200.000,00

200.000,00

400/742-53

a a nkoop va n i nforma ti ca ma teri a a l

365.000,00 €

365.000,00

365.000,00

415/742-53

a a nkoop va n i nforma ti ca ma teri eel voor s peel pl ei nen

6.000,00 €

6.000,00

6.000,00

415/744-51

a a nkoop va n ma teri a a l voor s peel pl ei nwerki ng

25.000,00 €

25.000,00

25.000,00

430/744-51

Aa nkoop va n ui trus ti ng

30.000,00 €

30.000,00

30.000,00

490/723-52

Aa nkoop, s tudi es , werken a a n gebouwen

15.000,00 €

15.000,00

15.000,00

490/741-98

a a nkoop va n meubi l a i r

3.000,00 €

3.000,00

3.000,00

490/742-53

a a nkoop va n i nforma ti ca ma teri eel

10.000,00 €

10.000,00

10.000,00

490/744-51

a a nkoop va n a udi ovi s ueel ma teri a a l

8.000,00 €

8.000,00

492/631-51

Inves teri ngs s ubs i di e s ti chti ng AOC

492/723-52

Aa nkoop, s tudi es en werken gebouwen

100.000,00 €

100.000,00

100.000,00

492/733-51

Erel onen vr pl a nnen v a a nl eg, urba ni s a ti epl a nnen en a nd s tud

100.000,00 €

100.000,00

100.000,00

496/723-52

Aa nkoop, s tudi es , werken a a n gebouwen

50.000,00 €

50.000,00

50.000,00

496/741-98

Aa nkoop va n meubi l a i r

6.000,00 €

6.000,00

6.000,00

496/742-53

Aa nkoop va n i nforma ti ca ma teri eel

15.000,00 €

15.000,00

15.000,00

496/744-51

Aa nkoop va n ui trus ti ng

497/741-98

a a nkoop va n kl a s meubi l a i r

497/742-53

a a nkoop va n i nforma ti ca ma teri eel

497/744-51

a a nkoop va n ma chi nes en expl oi ta ti ema teri a a l

498/723-52

ni euwbouw, s tudi es en a a npa s s i ngs werken a a n gebouwen

498/741-98
498/742-53

25.000,00 €

25.000,00
50.000,00
1.650.000,00

25.000,00

8.200.000,00 € 8.200.000,00

530.000,00
25.000,00

49.000.000,00

8.000,00
6.772.000,00

1.428.000,00

6.000,00 €

6.000,00

6.000,00

25.000,00 €

25.000,00

25.000,00

150.000,00 €

150.000,00

150.000,00

15.000,00 €

15.000,00

15.000,00

150.000,00 €

150.000,00

150.000,00

a a nkoop va n meubi l a i r

10.000,00 €

10.000,00

10.000,00

a a nkoop va n i nforma ti ca ma teri eel

10.000,00 €

10.000,00

10.000,00

498/744-51

a a nkoop va n di da cti s ch ma teri a a l

30.000,00 €

30.000,00

30.000,00

499/741-98

a a nkoop va n meubi l a i r

6.000,00 €

6.000,00

6.000,00

499/742-53

a a nkoop va n i nforma ti ca ma teri eel

4.000,00 €

4.000,00

4.000,00

499/743-51

a a nkoop va n fi ets en e.d.

2.000,00 €

2.000,00

2.000,00

499/744-51

a a nkoop va n ma chi nes , expl oi ta ti ema teri eel en ui trus ti ng

6.000,00 €

6.000,00

6.000,00
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9.000,00

2.180.000,00 € 2.180.000,00
49.000.000,00 € 49.000.000,00

Bi jzonder
Inves teri ngs fo
nds
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515/744-51

a a nkoop va n erfgoed-en mus eumtechni s ch ma teri a a l

15.000,00 €

15.000,00

15.000,00

550/744-51

a a nkoop va n ma chi nes en ui tba ti ngs ma teri eel

3.000,00 €

3.000,00

3.000,00

560/743-51

a a nkoop fi ets en

5.000,00 €

5.000,00

5.000,00

560/744-51

a a nkoop va n ma chi nes en ui trus ti ng

25.000,00 €

25.000,00

25.000,00

690/723-56

a a npa s s i ngs werken a a n gebouwen

10.000,00 €

10.000,00

10.000,00

690/741-51

a a nkoop va n burea umeubi l a i r

5.000,00 €

5.000,00

5.000,00

690/742-53

a a nkoop va n i nforma ti ca ma teri eel

15.000,00 €

15.000,00

15.000,00

690/744-51

a a nkoop va n ui tba ti ngs ma teri eel

800/723-51

a a nkoop, s tudi es en werken Muntpunt

83000/723-52

Ni euwbouw Pa checo

83000/733-51

erel onen Pa checo

150.000,00 €

150.000,00

820/723-53

renova ti e Ni euwl a nd

250.000,00 €

250.000,00

820/733-51

erel onen voor pl a nnen va n a a nl eg, urba ni s a ti epl a nnen en a ndere s tudi es

40.000,00 €

40.000,00

40.000,00

820/724-51

bui tengewoon onderhoud va n a dmi ni s tra ti eve gebouwen

105.800,00 €

105.800,00

105.800,00

820/741-51

a a nkoop va n burea umeubi l a i r

54.200,00 €

54.200,00

54.200,00

820/749-51

a a nkoop en res ta ura ti e va n kuns tvoorwerpen

58.000,00 €

58.000,00

82000/522-52

Inves teri ngs s ubs i di es voor s tedel i jk bel ei d

250.000,00 €

250.000,00

830/522-52

i nves teri ngs s ubs i di es voor onderwi js projecten

5.480.000,00 € 5.480.000,00

3.880.000,00

830/723-52

Sa i nt-Mi chel werken

1.500.000,00 € 1.500.000,00

1.500.000,00

5.000,00 €

5.000,00

496.000,00 €

496.000,00

2.500.000,00 € 2.500.000,00

50.000,00 €

50.000,00

5.000,00
496.000,00
2.500.000,00
150.000,00
250.000,00

58.000,00
250.000,00
1.600.000,00

830/733-51

Erel onen

840/723-54

a a npa s s i ns gs werken a a n gemeens cha ps centra

840/733-51

erel onen voor pl a nnen va n a a nl eg, urba ni s a ti epl a nnen en a ndere s tudi es

165.000,00 €

165.000,00

840/741-98

a a nkoop va n meubi l a i r

160.000,00 €

160.000,00

840/742-53

a a nkoop va n i nforma ti ca ma teri eel

600.000,00 €

600.000,00

510.000,00

840/744-51

a a nkoop va n ui tba ti ngs ma teri eel

680.000,00 €

680.000,00

680.000,00

84000/522-52

i nves teri ngs s ubs i di es voor jeugdi nfra s tructuur

200.000,00 €

200.000,00

200.000,00

84002/522-52

i nves teri ngs s ubs i di es voor cul turel e i ns tel l i ngen

600.000,00 €

600.000,00

600.000,00

84004/522-52

i nves teri ngs s ubs i di es voor s porti nfra s tructuur

200.000,00 €

200.000,00

200.000,00

850/522-52

i nves teri ngs s ubs i di es voor voors chool s e i ns tel l i ngen

3.450.000,00 € 3.450.000,00

800.000,00

850/723-56

a a nkoop, s tudi es en werken a a n gebouwen va n voors chool s e i ns tel l i ngen

245.000,00 €

245.000,00

850/733-51

erel onen voor pl a nnen va n a a nl eg, urba ni s a ti epl a nnen en a ndere s tudi es

85.000,00 €

85.000,00

850/741-98

a a nkoop va n meubi l a i r

50.000,00 €

50.000,00

850/742-53

ICT

6.000,00 €

6.000,00

85000/522-52

i nves teri ngs s ubs i di es voor wel zi jns i ns tel l i ngen

860/522-52

Inves teri ngs s ubs i di es voor gezondhei ds i ns tel l i ngen

880/723-52

PPS Koekel berg - erel onen

880/733-51

erel onen voor pl a nnen va n a a nl eg, urba ni s a ti epl a nnen en a ndere s tudi es

890/733-51

erel onen voor pl a nnen va n a a nl eg, urba ni s a ti epl a nnen en a ndere s tudi es

890/723-52

a a nkoop, s tudi es , werken a a n gebouwen

128.000,00

86.000,00

816.000,00

-

160.000,00
90.000,00

2.650.000,00
245.000,00
85.000,00
50.000,00
6.000,00

800.000,00

582.671,00

67.329,00

50.000,00 €

50.000,00

200.000,00 €

200.000,00

40.000,00 €

40.000,00

40.000,00

150.000,00 €

150.000,00

150.000,00

50.000,00
200.000,00

2.500.000,00 € 2.500.000,00
€ 85.030.000,00

1.116.000,00

165.000,00

1.450.000,00 € 1.450.000,00

85.030.000,00 € 85.030.000,00

Algemene toelichting

50.000,00

2.146.000,00 € 2.146.000,00

2.500.000,00
63.852.000,00
63.852.000,00

4.328.000,00
4.328.000,00

4.525.671,00
4.534.671,00

3.047.329,00
3.047.329,00

4.446.000,00
4.446.000,00

3.706.000,00
3.706.000,00

1.116.000,00
1.116.000,00
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Synthese

Domei n
Admi ni s tra ti e + Tra ns vers a l e projecten

IVP

Tota a l

5.937.000,00

5.937.000,00

Onderwi js en Vormi ng

68.427.000,00

68.427.000,00

Cul tuur, Jeugd en Sport

5.295.000,00

5.295.000,00

Wel zi jn, Gezondhei d en Gezi n
Totaal

Algemene toelichting

5.371.000,00

5.371.000,00

85.030.000,00

85.030.000,00

Onderwi js fonds
63.852.000,00

Stedenfonds
1.600.000,00

La mbermontfonds
1.909.000,00
-

Leni ngen

-

1.138.000,00

-

2.975.000,00

-

298.000,00

-

1.128.000,00

-

1.600.000,00

688.671,00

3.047.329,00

35.000,00

4.328.000,00

4.534.671,00

3.047.329,00

4.446.000,00

63.852.000,00

1.937.000,00

Gezi ns fonds

Bi jzonder
Inves teri ngs fonds

Di vers e

2.890.000,00

-

816.000,00

1.116.000,00

3.706.000,00

1.116.000,00
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6. Het schuldbeheer
Voor de begroting 2020 dient inzake de schuld een onderscheid te worden gemaakt tussen enerzijds de
leninglast en anderzijds de beschikbaarheidsvergoeding voor PPS-projecten (ic. DBF(M)-projecten). Hoewel
beide als een schuldaflossing gecategoriseerd zijn, wordt in onderstaand overzicht enkel rekening gehouden
met de leninglast (ic ten gevolge van de opname van leningen door de VGC), dewelke ressorteert onder het
hoofdstuk “Algemene uitgaven en ontvangsten”.

1

Schuldvolume

Het volume van de schuld, met inbegrip van de in het dienstjaar 2020 voorziene opname van leningen voor
het investeringsprogramma 2019, evolueert als volgt (in miljoen EUR):

2016
27,13

2017
33,41

33,41

2018
33,45

33,45

27,13

2016

2

2017

2018

2019
31,80

31,80

2020
28,96

28,96

2019

2020

Schuldenlast

De jaarlijkse geraamde schuldenlast evolueert als volgt (in miljoen EUR):

2016
6,32

6,32

2016

Algemene toelichting

2017
7,12

2018
5,68

2019
5,30

2020
5,00

7,12

2017

5,68

5,30

2018

2019

5,00

2020
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Relatief, evolueerde de schuldenlast tegenover de totaliteit van de uitgaven van de gewone begroting van
het eigen dienstjaar als volgt (in miljoen EUR):

2016
6,32
168,49
3,75

Schuldenlast
Totaliteit uitgaven
% Schuldenlast

2017
7,12
175,44
4,06

2018
5,68
181,04
3,14

2019
5,30
189,51
2,80

2020
5,00
194,20
2,57

3,75

2,57
4,06

2016

3

2017

3,14

2,80

2018

2019

2020

Schuldratio

Om te kunnen spreken van een beheersbaar schuldvolume, bij een gemiddelde rentevoet over een langere
termijn, dient de uitstaande schuld getoetst te worden aan de schuldratio. Deze wordt als volgt bepaald:

Totaal uitstaande schuld op 01/01/jaar X
2

Totaal ontvangsten uit overdrachten gewone dienst van jaar X

Totaal uitstaande schuld op
01/01/jaar x
Totale ontvangsten uit
overdrachten gewone dienst van
jaar x
Schuldratio

2016

2017

2018

2019

2020

27,13

33,41

33,45

31,80

28,96

89,27

90,15

93,56

95,65

99,45

0,30

0,37

0,36

0,33

0,29

0,36

0,30

0,29

0,37

2016

2

2017

0,33

2018

2019

2020

Exclusief de specifieke/correlatieve middelen (d.i. verbonden aan bepaalde uitgaven).
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De schuldratio is kleiner dan 1. Dit betekent dat de totale schuld kleiner is dan het totaal van de
ontvangsten uit overdrachten.

4

Samenstelling van de schuld

Het uitstaande schuldvolume heeft betrekking op leningen die werden of worden aangegaan voor de
financiering van investeringen.

Algemene toelichting
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Aflossingstabel - opgenomen leningen
Investerings- Financiële Volgprogramma instelling nummer
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2013
2014
2016
2017
2018
Totaal

Belfius
Belfius
Belfius
Belfius
Belfius
Belfius
Belfius
ING
Fortis
ING
Fortis

471
472
474
478
480
481
482
1
10
21
12

Kolom1

Code Summary

Code Aflossing

Code Year
Aflossing

Belfius471
Belfius472
Belfius474
Belfius478
Belfius480
Belfius481
Belfius482
ING1
Fortis10
ING21
Fortis12

Belfius471SUM
Belfius472SUM
Belfius474SUM
Belfius478SUM
Belfius480SUM
Belfius481SUM
Belfius482SUM
ING1SUM
Fortis10SUM
ING21SUM
Fortis12SUM

Belfius471AFL
Belfius472AFL
Belfius474AFL
Belfius478AFL
Belfius480AFL
Belfius481AFL
Belfius482AFL
ING1AFL
Fortis10AFL
ING21AFL
Fortis12AFL

Belfius471YAFL
Belfius472YAFL
Belfius474YAFL
Belfius478YAFL
Belfius480YAFL
Belfius481YAFL
Belfius482YAFL
ING1YAFL
Fortis10YAFL
ING21YAFL
Fortis12YAFL

Code Summary

Code Aflossing

Code Year
Aflossing

Besluit

Krediet

Duur

Rente

Einddatum

23/11/2009
27/07/2010
12/04/2011
18/04/2012
13/05/2013
23/04/2014
14/05/2014
15/12/2015
19/04/2017
9/03/2018
30/03/2019

3.018.619,00
4.032.951,11
1.760.081,16
6.186.119,04
3.443.318,81
428.153,73
1.860.050,14
5.539.619,01
9.823.394,97
7.076.883,55
2.968.788,77
36.314.584,32

10
10
10
10
10
5
10
10
10
10
10
9,55

2,654%
3,522%
3,971%
3,727%
3,102%
2,245%
2,145%
0,869%
0,705%
0,905%
0,546%
2,217%

30/06/2020
30/06/2021
30/06/2021
30/06/2022
30/09/2023
30/06/2019
30/06/2024
15/12/2025
31/03/2027
31/03/2028
31/03/2029

Besluit

Krediet

Duur

Rente

Einddatum

10
10

0,550%
0,550%

Openstaand
schuldvolume
332.776,56
922.972,16
409.437,69
1.935.775,30
1.506.075,47
0,00
933.180,03
3.381.300,35
7.432.029,83
6.055.700,52
2.824.164,00
25.733.411,91
Te voorzien in begroting

Delging 2020
Intrest
3.480,00
24.966,08
12.498,33
62.699,57
42.566,36
18.505,94
27.589,91
49.839,36
52.471,82
14.825,95
309.443,32
309.443,32

Delging 2020
Kapitaal
332.776,56
453.430,83
200.694,49
681.179,39
359.250,87
188.657,10
551.391,33
968.399,52
688.522,11
290.433,99
4.714.736,19
4.714.736,19

Aflossingstabel - op te nemen leningen
Investerings- Financiële Volgprogramma instelling nummer
2019
Totaal

Algemene toelichting

Kolom1

3.231.000,00
3.231.000,00

Openstaand
Delging J+1
Delging J+1
schuldvolume
Intrest - raming Kapitaal - raming
3.231.000,00
€ 34.888,86
€ 145.394,08
3.231.000,00
34.888,86
145.394,08
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Financiering van investeringsuitgaven met leningen (2020)
Domein

ADM
ADM
ADM
ADM
OV
OV
OV
OV
OV
OV
OV
OV
OV
OV
OV
OV
OV
OV
OV
OV
OV
OV
OV
OV
OV
OV
OV

Algemene toelichting

Artikel

Omschrijving

Leningen

310/744-51
320/744-51
330/742-53

aankoop van machines en uitbatingsmaterieel
aankoop van machines en uitbatingsmaterieel
aankoop van informaticamaterieel

25.000,00
50.000,00
530.000,00

330/744-51

Aankoop van materiaal voor communicatie

400/723-52

aanpassingswerken aan gebouwen

200.000,00

400/733-51
400/742-53
415/742-53
415/744-51

erelonen voor plannen van aanleg, urbanisatieplannen en andere studies
aankoop van informaticamateriaal
aankoop van informaticamaterieel voor speelpleinen
aankoop van materiaal voor speelpleinwerking

200.000,00
365.000,00
6.000,00
25.000,00

430/744-51
490/723-52
490/741-98
490/742-53
490/744-51
492/631-51
492/723-52
492/733-51
496/723-52

Aankoop van uitrusting
Aankoop, studies, werken aan gebouwen
aankoop van meubilair
aankoop van informaticamaterieel
aankoop van audiovisueel materiaal
Investeringssubsidie stichting AOC
Aankoop, studies en werken gebouwen
Erelonen vr plannen v aanleg, urbanisatieplannen en and stud
Aankoop, studies, werken aan gebouwen

496/741-98
496/742-53
496/744-51
497/741-98
497/742-53
497/744-51
498/723-52

Aankoop van meubilair
Aankoop van informaticamaterieel
Aankoop van uitrusting
aankoop van klasmeubilair
aankoop van informaticamaterieel
aankoop van machines en exploitatiemateriaal
nieuwbouw, studies en aanpassingswerken aan gebouwen

498/741-98
498/742-53

aankoop van meubilair
aankoop van informaticamaterieel

25.000,00

30.000,00
15.000,00
3.000,00
10.000,00
8.000,00
1.428.000,00
100.000,00
100.000,00
50.000,00
6.000,00
15.000,00
6.000,00
25.000,00
150.000,00
15.000,00
150.000,00
10.000,00
10.000,00
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OV
OV
OV
OV
OV
CJS
CJS
CJS
CJS
WGG
WGG
WGG
WGG
ADM
ADM
ADM
ADM
ADM
CJS
CJS

498/744-51
499/741-98
499/742-53
499/743-51
499/744-51

aankoop van didactisch materiaal
aankoop van meubilair
aankoop van informaticamaterieel
aankoop van fietsen e.d.
aankoop van machines, exploitatiematerieel en uitrusting

30.000,00
6.000,00
4.000,00
2.000,00
6.000,00

515/744-51

aankoop van erfgoed-en museumtechnisch materiaal

15.000,00

550/744-51
560/743-51
560/744-51
690/723-56
690/741-51
690/742-53

aankoop van machines en uitbatingsmaterieel
aankoop fietsen
aankoop van machines en uitrusting
aanpassingswerken aan gebouwen
aankoop van bureaumeubilair
aankoop van informaticamaterieel

3.000,00
5.000,00
25.000,00
10.000,00
5.000,00
15.000,00

690/744-51

aankoop van uitbatingsmaterieel

820/723-53

renovatie Nieuwland

250.000,00

820/733-51
820/724-51
820/741-51
820/749-51

erelonen voor plannen van aanleg, urbanisatieplannen en andere studies
buitengewoon onderhoud van administratieve gebouwen
aankoop van bureaumeubilair
aankoop en restauratie van kunstvoorwerpen

40.000,00
105.800,00
54.200,00
58.000,00

840/741-98

aankoop van meubilair

160.000,00

840/742-53

aankoop van informaticamaterieel

5.000,00

90.000,00
4.446.000,00
4.446.000,00

Totaal

Synthese
Domein
Administratie
Onderwijs en Vorming
Cultuur, Jeugd en Sport
Welzijn, Gezondheid en Gezin
Totaal

Algemene toelichting

Leningen
1.138.000,00
2.975.000,00
298.000,00
35.000,00
4.446.000,00
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Evolutie van de schuld

Saldo openstaand kapitaal
Op te nemen leningen

2020
25.733.411,91
3.231.000,00

2021
24.249.675,72
4.446.000,00

2022
24.678.281,12
4.000.000,00

2023
24.663.321,76
4.000.000,00

2024
24.650.456,72
4.000.000,00

Saldo openstaand kapitaal 1/1

28.964.411,91

28.695.675,72

28.678.281,12

28.663.321,76

28.650.456,72

4.714.736,19

4.017.394,60

4.014.959,36

4.012.865,05

4.011.063,94

24.249.675,72

24.678.281,12

24.663.321,76

24.650.456,72

24.639.392,78

309.443,32

344.348,11

344.139,37

343.959,86

343.805,48

5.024.179,51

4.361.742,71

4.359.098,73

4.356.824,91

4.354.869,42

Kapitaalaflossing (a)
Saldo openstaand kapitaal 31/12
Intrest (b)
Jaarlijkse schuldenlast (a+b)

Algemene toelichting
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7. Personeel
1

Gehanteerde parameters bij de opmaak van de begroting

Bij het opstellen van de begroting 2020 werd er uitgegaan van een initiële index van 1,7069 per 1 januari
2020 en een index van 1,7410 per 1 april 2020.
In augustus 2018 werd de spilindex voor de overheidswedden en sociale uitkeringen laatst bereikt.
Overeenkomstig de maandvooruitzichten voor de gezondheidsindex zou de volgende overschrijding van de
spilindex (momenteel 107,20) door de afgevlakte gezondheidsindex (zoals gedefinieerd in de wet van
23.04.2015 tot verbetering van de werkgelegenheid) plaatsvinden in februari 2020. Als gevolg daarvan
zouden de sociale uitkeringen in maart 2020 en de wedden van het overheidspersoneel in april 2020 met
3
2% aangepast worden aan de gestegen levensduurte .
Voor de berekening van de personeelslasten wordt voor 2020 uitgegaan van de weddelasten van de
titularis van het ambt of van zijn vervanger indien de afwezigheid van de titularis ook voor 2020 wordt
voorzien of bij ontstentenis, met een salariëring voorzien voor de betreffende graad met een anciënniteit
van 10 jaar.
Voor de patronale bijdragen voor sociale zekerheid werden volgende parameters gehanteerd :
Contractuelen :
Gesubsidieerde contractuelen :
Studenten :
Vastbenoemden :

28,86%
28,86%
5,42%
15,48%

Deze parameters zijn van toepassing op het derde kwartaal 2019, maar blijven vermoedelijk ongewijzigd in
2020.
Voor de contractuele personeelsleden is de pensioenbijdrage van 8.86% ingerekend in de RSZ-bijdrage.
Voor de vastbenoemde personeelsleden is de patronale pensioenbijdrage 31% en de persoonlijke bijdrage
7,5%, samen 38,5%.

3
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2

Rechtstreekse tewerkstelling door de Vlaamse Gemeenschapscommissie

In de personeelsbegroting van de Vlaamse Gemeenschapscommissie zijn 739,03 voltijdse equivalenten
opgenomen.
De loonkosten van de gesubsidieerde onderwijsbetrekkingen die rechtstreeks uitbetaald worden door de
Vlaamse Gemeenschap worden eveneens in uitgaven en ontvangsten opgenomen in de begroting.

i.

De loonkost per sector

Begroting

2019

2020

Algemene administratie
Administratie
Onderwijs en onderwijsinstellingen
Cultuur, jeugd en sport
Welzijn, gezondheid en gezin

7.107.600
15.679.000
19.615.000
14.851.000
2.567.000

7.650.516
16.508.000
20.606.000
15.434.000
2.593.000

Totaal:

59.819.600

62.791.516

ii. Spreiding van de tewerkstelling volgens de personeelsbegroting

Algemene toelichting

Diensten Leidend Ambtenaar
Cel Stedelijk Beleid
Meet- en Weetcel
Communicatie, media en IT
Personeel en HRM
Personeel en HRM vervangingspool
Sociale Dienst
Financiën en Begroting
Gebouwen en Patrimonium
Facility
Onderwijs en Vorming
Entiteit Onderwijscentrum Brussel
Eigen onderwijsinstellingen
COOVI
Cultuur Jeugd en Sport
Entiteit Gemeenschapscentra
Muntpunt
Welzijn en Gezondheid
Entiteit Gezin
De Poolster
Overige

8
7
3
15,8
38,2
8
1,5
21,6
18,8
25,6
35
99,6
71,4
8,46
89,9
212,87
19,6
18,8
16,1
13,8
6

Totaal

739,03
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iii. Spreiding van het personeel binnen de personeelsbegroting
Mandaat
Niveau A
Niveau B
Niveau C
Niveau D
Andere
Totaal:

Algemene toelichting

13
159,6
253
140,87
154,56
18
739,03
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8. Het Stedenfonds
Sinds 2003 ontvangt de VGC Stedenfondsmiddelen van de Vlaamse Gemeenschap (VG). De laatste
beleidsovereenkomst tussen de VGC en de VG in het kader van het Stedenfonds werd goedgekeurd voor de
periode 2014-2019. Ook in 2020 ontvangt de VGC Stedenfondsmiddelen. Het inhoudelijk kader van de
beleidsovereenkomst 2014-2019 blijft daarbij van kracht. Hieronder volgt het overzicht van de inhoudelijke
doelstellingen van de beleidsovereenkomst met de ingeschreven bedragen voor de verschillende
doelstellingen.

Strategische doelstelling 1: De VGC versterkt het beleidsinstrumentarium in functie van een meer
slagkrachtige en geïntegreerde beleidsvoering.
Operationele doelstelling 1.1: De VGC beheert en coördineert de beleidsovereenkomst
Stedenfonds 2014-2019 en bouwt de interne en externe samenwerking uit in functie van een
slagkrachtige en meer geïntegreerde beleidsvoering.
 ingeschreven bedrag: 1.453.868 EUR
Operationele doelstelling 1.2: De VGC versterkt de kwaliteit van het bestuur door te investeren in
de wetenschappelijke onderbouw van het beleid en een brede ontsluiting van kennis en
informatie.
 ingeschreven bedrag: 222.088 EUR
Strategische doelstelling 2: De VGC verhoogt de leefkwaliteit van kinderen, jongeren en jonge
gezinnen in de stad door het uitbouwen van een breed aanbod van Nederlandstalige
gemeenschapsvoorzieningen.
Operationele doelstelling 2.1: De VGC creëert maximale ontwikkelingskansen voor kinderen en
jongeren via formeel en informeel leren en via het stimuleren van een brede leer- en
leefomgeving.
 ingeschreven bedrag: 1.219.914 EUR
Operationele doelstelling 2.2: De VGC zorgt voor de verdere uitbouw van een fijnmazig en
behoeftedekkend aanbod van Nederlandstalige gezinsvoorzieningen gericht op kinderen (0-12
jaar), met aandacht voor een evenwichtig opnamebeleid.
 ingeschreven bedrag: 1.200.000 EUR
Operationele doelstelling 2.3: De VGC zet zich in voor een verdere uitbouw van een
gedifferentieerd en kwaliteitsvol Nederlandstalig vrijetijdsaanbod voor kinderen en jongeren met
als doel hun talenten te ontwikkelen en keuzemogelijkheden en zelfredzaamheid te versterken.
 ingeschreven bedrag: 1.569.500 EUR
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Strategische doelstelling 3: De VGC versterkt de sociale mobiliteit en emancipatie van
kansengroepen.
Operationele doelstelling 3.1: De VGC werkt vanuit een integrale benadering van de leef- en
leercontext van jongeren aan de preventie van schoolverzuim en schooluitval en de verhoging van
de gekwalificeerde uitstroom in het Nederlandstalige onderwijs.
 ingeschreven bedrag: 746.000 EUR
Operationele doelstelling 3.2: De VGC werkt aan een versterkte afstemming tussen onderwijs en
beroepsopleiding in functie van een betere doorstroom naar tewerkstelling in het algemeen en
naar knelpuntfuncties in het bijzonder.
 ingeschreven bedrag: 1.302.000 EUR
Operationele doelstelling 3.3: De VGC ondersteunt projecten en initiatieven die de brug maken
tussen welzijn en werk en die zich richten op Brusselaars die moeilijk aansluiting kunnen vinden bij
de reguliere of sociale arbeidsmarkt.
 ingeschreven bedrag: 183.000 EUR
Operationele doelstelling 3.4: De VGC ondersteunt de ontwikkeling van trajecten in werkervaring
en opleiding, gebaseerd op maatschappelijk relevante dienstverlening.
 ingeschreven bedrag: 585.000 EUR
Operationele doelstelling 3.5: De VGC ondersteunt Nederlandstalige gezondheidsvoorzieningen
met het oog op de verhoogde toegankelijkheid voor zorgbehoevende en maatschappelijk
kwetsbare doelgroepen.
 ingeschreven bedrag: 429.000 EUR
Operationele doelstelling 3.6: De VGC versterkt de uitbouw van een voldoende gedifferentieerd en
kwaliteitsvol Nederlandstalig sport- en beweegaanbod in de vrije tijd met als doel de participatie
van maatschappelijk kwetsbare groepen te verhogen.
 ingeschreven bedrag: 565.604 EUR
Operationele doelstelling 3.7: De VGC ondersteunt het verenigingsleven, de culturele en sociaalartistieke sector in functie van het vernieuwen en verdiepen van de culturele participatie en
publieksontwikkeling.
 ingeschreven bedrag: 1.036.000 EUR
Strategische doelstelling 4: De VGC investeert in stedelijke netwerkontwikkeling en participatie en
versterkt de sociale cohesie in de stad.
Operationele doelstelling 4.1: De VGC bevordert de ontwikkeling van woonzorgzones en verhoogt
de toegankelijkheid van het welzijnsaanbod, met aandacht voor het uitbouwen van
samenwerkingsverbanden en het bereiken van zorgbehoevende en maatschappelijk kwetsbare
doelgroepen.
 ingeschreven bedrag: 1.181.900 EUR
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Operationele doelstelling 4.2: De VGC versterkt de gemeenschapsvorming door de
gemeenschapscentra te ondersteunen en te begeleiden in hun rol als knooppunt voor lokale
netwerken, hun dienstverlening en het omgevingsgericht en participatief werken.
 ingeschreven bedrag: 1.392.826 EUR
Operationele doelstelling 4.3: De VGC zet in op vernieuwende vormen van participatie en op
stedelijke netwerkinitiatieven van verenigingen en organisaties met het oog op het bevorderen van
de sociale cohesie en de innovatieve kracht van de stad.
 ingeschreven bedrag: 200.000 EUR
Strategische doelstelling 5: De VGC bouwt meer en betere gemeenschapsinfrastructuur met als
doel de kwaliteit van de leefomgeving te verbeteren.
Operationele doelstelling 5.1: Het investeringsbeleid van de VGC wordt versterkt voor de realisatie
van een betere, duurzame en toegankelijke gemeenschapsinfrastructuur.
 ingeschreven bedrag: 4.328.000 EUR
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TOELICHTING BIJ DE ARTIKELEN VAN DE VERORDENING
Artikel 1 en 2
In artikel 1 wordt per begrotingshoofdstuk de raming van de gewone ontvangsten en van de gewone
uitgaven, alsook het geraamde begrotingsresultaat, weergegeven.
In artikel 2 worden op dezelfde wijze de gegevens weergegeven voor de buitengewone begroting.
Artikel 3
In artikel 3 wordt in uitvoering van artikel 8, derde alinea van het besluit van de Vlaamse Regering van 03
mei 1991 tot vaststelling van het begrotings- en rekeningstelsel van de Vlaamse Gemeenschapscommissie
voorzien in een aantal hoofdartikelen waarbinnen het College een overdracht kan uitvoeren tussen
subartikels zonder de bedragen ingeschreven op de hoofdartikelen te wijzigen.
Artikel 4
Bij artikel 4 wordt het College gemachtigd om de kredieten met economische natuur 72 en die betrekking
hebben op de aanleg van gronden en oprichting, vergroting, omvangrijke herstellingen en verbouwing aan
gebouwen aan te wenden voor de aankoop van gronden en gebouwen, studies, inrichting en uitrusting en
andere investeringen voor hetzelfde doel. Het is immers niet altijd mogelijk om reeds nu het aandeel van
studies en andere investeringen in de totaliteit van een project juist in te schatten, evenmin als de
eventuele noodzakelijkheid om panden te verwerven om de uiteindelijke doelstellingen te realiseren.
Artikel 5
Bij artikel 5 wordt het College gemachtigd om het krediet ingeschreven op artikel 300/112-48 en dat
bestemd is voor het toekennen van een verhuispremie aan het personeel van het College van de Vlaamse
Gemeenschapscommissie eveneens aan te wenden voor de betaling van een verhuispremie aan nietpersoneelsleden die onder toepassing vallen van het collegebesluit nr. 96/236 bis van 24 oktober 1996 en
het collegebesluit nr. 20162017-0664 van 30 maart 2017. Dit collegebesluit voorziet ook in een
verhuispremie voor een aantal DAC-personeelsleden en gesco’s.
Artikel 6
De bepaling van artikel 6 geeft het College de mogelijkheid om de kredieten, voorzien op de artikelen met
economische natuur 12 van de hoofdstukken 490 tot en met 499, onderling te herverdelen. Het betreft hier
kredieten binnen de onderwijsinstellingen die betrekking hebben op administratieve kosten en technische
kosten.
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Artikel 7
De bepaling van artikel 7 geeft het College de mogelijkheid om op de artikelen met economische natuur 11,
op de artikelen 415/121-48, 550/121-48 en 560/121-48 en op de artikelen met economische functie 121-01
en 121-02 uitgaven aan te rekenen die betrekking hebben op vorige dienstjaren.
Het betreft hier kredieten voor de uitbetaling van salarissen en andere loonkosten waarvan het recht
dikwijls ontstaan is tijdens de vorige dienstjaren maar waarvan de effectieve uitbetaling slechts in een later
dienstjaar wordt verricht.
Artikel 8
Artikel 22 van het besluit van de Vlaamse Regering van 03 mei 1991 voorziet dat het College
kredietopeningen kan aangaan door verdiscontering van toelagen of andere in de begroting opgenomen
ontvangsten om over voldoende kasmiddelen te beschikken voor het nakomen van verbintenissen en het
betalen van uitgaven.
Aangezien de Vlaamse Gemeenschapscommissie voor bijna de totaliteit van haar ontvangsten afhankelijk is
van de dotaties van de Vlaamse Gemeenschap en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de uitbetaling
ervan, kan het College soms genoodzaakt zijn om dergelijke kredietopeningen aan te gaan om over
voldoende liquiditeiten te beschikken.
Artikel 9
Bij dit artikel wordt het College gemachtigd om de kredieten ingeschreven op artikel 560/124-48 aan te
wenden voor personeelskosten, werkingskosten en overdrachten binnen hetzelfde begrotingshoofdstuk.
Artikel 10
Bij dit artikel wordt het College gemachtigd om de kredieten voorzien op de artikelen binnen de functie
670, onderling te herverdelen binnen hetzelfde begrotingshoofdstuk en i.c. aan te wenden voor
personeelskosten, werkingskosten en overdrachten.
Artikel 11
Personeelswissels en -mobiliteit maken dat de kredieten bestemd voor personeelsuitgaven veelvuldig
dienen aangepast te worden.
Dit artikel machtigt het College om binnen de totale enveloppe van de personeelskredieten herverdelingen
door te voeren.
Artikel 12
Dit artikel verwijst naar de cijfertabellen gevoegd bij deze verordening.
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DEEL II.
TOELICHTING
PER BEGROTINGSHOOFDSTUK

Toelichting per begrotingshoofdstuk

1

Overboekingen

Onder dit hoofdstuk worden de transfers opgenomen van en naar de begrotingsfondsen alsook van
de gewone naar de buitengewone begroting.

Toelichting per begrotingshoofdstuk

2

Begroting 2020

GEWONE UITGAVEN
1. Overzicht en evolutie per economische natuur (in miljoen EUR)
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Totaal

44,43
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2. Artikelsgewijze toelichting

Overboekingen
Artikel

120/954-01

Overboeking naar het reservefonds Onderwijsinstellingen

-

22.801.382,00 EUR

De middelen die de Vlaamse Gemeenschapscommissie ontvangt voor het onderwijs worden deels, met het
oog op de financiering van investeringsuitgaven, ondergebracht in het reservefonds Onderwijsinstellingen.

Artikel

12000/957-01

Overboeking v/d gewone dienst nr de buitengewone dienst - STEF

-

4.328.000,00 EUR

In het kader van het Stedenfonds wordt een deel van de ontvangen middelen overgeboekt van de
gewone naar de buitengewone begroting. Voor een ruimere toelichting verwijzen wij naar de algemene
toelichting van de begroting en de financieringswijze van de buitengewone begroting in het bijzonder.

Artikel

12001/954-01

Overboeking naar het Bijzonder Investeringsfonds

-

8.847.000,00 EUR

Er worden, met het oog op de financiering van investeringsuitgaven, middelen overgeheveld naar het
Bijzonder Investeringsfonds (BIF).

Artikel

12002/954-01

Overboeking naar het Lambermontfonds

-

1.415.000,00 EUR

De projectsubsidie van de Vlaamse Gemeenschap voor het lokaal integratiebeleid wordt overgeboekt naar
het Lambermontfonds. Ook worden middelen overgeboekt voor investeringsuitgaven.

Artikel

12003/954-01

Overboeking naar het bijzonder reservefonds Stedenbeleid

-

17.304.165,00 EUR

Het krediet dat de Vlaamse Gemeenschapscommissie ontvangt van de Vlaamse Gemeenschap in het kader
van het Stedenfonds wordt volledig overgeboekt naar het reservefonds Stedenbeleid. Deze middelen
worden ingezet ter financiering van uitgaven in de gewone en buitengewone begroting.

Artikel

12004/954-01

Overboeking naar het Gezinsfonds

-

2.187.000,00 EUR

De middelen die de Vlaamse Gemeenschapscommissie ontvangt in het kader van de bevoegdheid Gezin,
zoals het kinderkribbeplan, worden overgeheveld naar het Gezinsfonds voor toekomstige uitgaven.
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Begroting 2020

BUITENGEWONE UITGAVEN
1. Overzicht en evolutie per economische natuur (in miljoen EUR)
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2. Artikelsgewijze toelichting

Overboekingen
Artikel

12002/955-51

Overboeking naar het Lambermontfonds

-

137.940,00 EUR

Een ontvangen EFRO-subsidie en ontvangsten uit bijdragen worden overgeboekt voor de financiering van
(correlatieve) investeringsuitgaven.
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GEWONE ONTVANGSTEN
1. Overzicht en evolutie per economische natuur (in miljoen EUR)
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20,15

24,64
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2. Artikelsgewijze toelichting

Overboekingen
Artikel

120/994-01

Overboeking uit het reservefonds Onderwijsinstellingen

-

2.664.700,00 EUR

Voor de financiering van een aantal uitgaven binnen de gewone begroting worden middelen geput uit het
Onderwijsfonds.

Artikel

12001/994-01

Overboeking uit het Bijzonder Investeringsfonds

-

7.287.000,00 EUR

Voor de financiering van de leninglast en andere investeringsuitgaven worden middelen uit dit fonds
geput.

Artikel

12002/994-01

Overboeking uit het Lambermontfonds

-

2.108.000,00 EUR

Voor de financiering van uitgaven binnen de gewone begroting worden middelen uit het Lambermontfonds
geput.

Artikel

12003/994-01

Overboeking uit het bijzonder reservefonds Stedenbeleid

-

17.614.700,00 EUR

Dit betreft het krediet dat de Vlaamse Gemeenschapscommissie ontvangt van de Vlaamse Gemeenschap
i.h.k.v. het Stedenfonds en wordt ingezet ter financiering van uitgaven in de gewone en buitengewone
begroting.

Artikel

12004/994-01

Overboeking uit het Gezinsfonds

-

200.000,00 EUR

Er worden middelen uit het Gezinsfonds geput ter financiering van uitgaven in het kader van capaciteit
(tijdelijke infrastructuur).
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BUITENGEWONE ONTVANGSTEN
1. Overzicht en evolutie per economische natuur (in miljoen EUR)
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31,41
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Totaal

31,41

54,86

69,22

85,98

79,47

2. Artikelsgewijze toelichting

Overboekingen
Artikel

12000/997-51

Overboeking v/d gewone dienst nr de buitengewone dienst - STEF

-

4.328.000,00 EUR

Voor de financiering van uitgaven in de buitengewone begroting worden middelen uit dit fonds geput.
Voor een ruimere toelichting verwijzen wij naar de algemene toelichting van deze begroting en het
overzicht van de financieringswijze van de buitengewone begroting in het bijzonder.

Artikel

12001/995-51

Overboeking uit het Gezinsfonds

-

3.047.329,00 EUR

Voor de financiering van investeringssubsidies en werken worden middelen uit het Gezinsfonds
opgenomen. Voor een ruimere toelichting verwijzen wij naar de algemene toelichting en het overzicht van
de financieringswijze van de buitengewone begroting in het bijzonder.

Artikel

12002/995-51

Overboeking uit het reservefonds Onderwijsinstellingen

-

63.852.000,00 EUR

Voor de financiering van buitengewone uitgaven worden middelen uit het Onderwijsfonds geput. Voor een
ruimere toelichting verwijzen wij naar de algemene toelichting van deze begroting en het overzicht van de
financiering van de buitengewone begroting in het bijzonder.

Artikel

12003/995-51

Overboeking uit het Lambermontfonds

-

4.534.671,00 EUR

Voor de financiering van uitgaven in de buitengewone begroting worden middelen uit dit fonds geput.
Voor een ruimere toelichting verwijzen wij naar de algemene toelichting van deze begroting en het
overzicht van de financieringswijze van de buitengewone begroting in het bijzonder.

Artikel

12005/995-51

Overboeking uit het Bijzonder Investeringsfonds

-

3.706.000,00 EUR

Voor de financiering van uitgaven in de buitengewone begroting worden middelen uit dit fonds geput.
Voor een ruimere toelichting verwijzen wij naar de algemene toelichting van deze begroting en het
overzicht van de financieringswijze van de buitengewone begroting in het bijzonder.

Toelichting per begrotingshoofdstuk
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Algemene uitgaven en ontvangsten

Onder dit hoofdstuk wordt het beheer van de geldmiddelen en de daaraan verbonden kosten
opgenomen, alsook de middelen die worden ingezet voor de ondersteuning bij projecten in het
kader van (veranderings)processen van het financieel beheer.
De stortingen van de Vlaamse Gemeenschap, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de federale
overheid van hun dotaties bepalen voor het grootste deel de liquiditeitssituatie en de mogelijkheden
tot het al dan niet beleggen van middelen of het een beroep moeten doen op kredietopeningen.
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GEWONE UITGAVEN
1. Overzicht en evolutie per economische natuur (in miljoen EUR)
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2. Artikelsgewijze toelichting

Werkingskosten
Artikel

100/122-02

Erelonen en vergoedingen voor studies en werken

-

145.000,00 EUR

Op dit artikel worden middelen voorzien voor de ondersteuning bij projecten i.h.k.v.
(veranderings)processen van het financieel beheer.

Artikel

100/123-48

Diverse administratiekosten

-

1.000,00 EUR

Voor de vereffening van onvoorziene uitgaven wordt een minimaal krediet uitgetrokken.

Artikel

100/124-08

Vervoer van waarden

-

1.000,00 EUR

Het krediet wordt voorzien voor de globale verzekering tegen diefstal bij vervoer van waarden.

Artikel

100/124-48

Technische werkingskosten

-

1.500,00 EUR

Het krediet wordt voorzien om werkingsuitgaven op te vangen.

Artikel

100/128-01

Administratieve kosten - financieel beheer

-

1.000,00 EUR

Het krediet wordt vooral gebruikt voor de kosten van postassignaties.

Artikel

100/128-10

Roerende voorheffing op beleggingen

-

2.000,00 EUR

De roerende voorheffing is afgestemd op de bruto-opbrengst van beleggingen en de rekening-courant die
aangerekend worden op de artikelen 100/261-01 en 100/264-01.

Schuld

Toelichting per begrotingshoofdstuk
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Artikel

100/211-01

Intresten op leningen

-

400.000,00 EUR

Op dit artikel voorziet men de te betalen intresten van leningen, voor de reeds aangegane leningen en
deze voor de financiering van de investeringen van het vorige dienstjaar.

Artikel

100/215-01

Nalatigheids- of moratoriumintresten

-

4.000,00 EUR

Het krediet wordt aangewend voor eventuele nalatigheids- of moratoriumintresten.

Artikel

100/911-01

Gewone en periodieke aflossing van leningen

-

4.600.000,00 EUR

Op dit artikel voorziet men de aflossingen van leningen, voor de reeds aangegane leningen en deze voor
de financiering van de investeringen van het vorige dienstjaar.

Toelichting per begrotingshoofdstuk
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GEWONE ONTVANGSTEN
1. Overzicht en evolutie per economische natuur (in miljoen EUR)
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2. Artikelsgewijze toelichting

Schuld
Artikel

100/261-01

Intresten van beleggingen

-

50.000,00 EUR

Voor de berekening van het ingeschreven bedrag wordt rekening gehouden met een gemiddelde bruto
opbrengst op basis van het huidige en het in het verleden behaalde rendement.

Artikel

100/264-01

Creditintresten op rekening-courant

-

1.000,00 EUR

De opbrengst op dit artikel is afhankelijk van de thesauriesituatie.
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BUITENGEWONE ONTVANGSTEN
1. Overzicht en evolutie per economische natuur (in miljoen EUR)
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20,10

11,99

5,47

6,02

4,45

2. Artikelsgewijze toelichting

Schuld
Artikel

100/961-51

Op te nemen leningen

-

4.446.000,00 EUR

Voor de financiering van uitgaven in de buitengewone begroting dienen leningen te worden voorzien. Voor
een overzicht van deze uitgaven verwijzen wij naar Deel 1 van de begroting en in het bijzonder naar het
onderdeel 'Financiering van de buitengewone dienst'.

Toelichting per begrotingshoofdstuk
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Dotaties
De Vlaamse Gemeenschapscommissie is voor haar inkomsten voornamelijk afhankelijk van de
dotaties en trekkingsrechten van de Vlaamse Gemeenschap en van het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest. Vanaf 2002 kwam hierbij nog een dotatie van de federale overheid.
Vanuit de Vlaamse Gemeenschap ontvangt de VGC eveneens verschillende subsidies waaronder
middelen in het kader van het Stedenfonds.

Toelichting per begrotingshoofdstuk

12

Begroting 2020

GEWONE ONTVANGSTEN
1. Overzicht en evolutie per economische natuur (in miljoen EUR)

Evolutie krediet
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Overdrachten

123,95

125,76

130,13

133,21

136,81

Totaal

123,95

125,76

130,13

133,21

136,81

2. Artikelsgewijze toelichting

Overdrachten
Artikel

110/466-011

Dotatie Vlaamse Gemeenschap art.82 par.2, BW 12/1/89

-

26.886.000,00 EUR

In uitvoering van artikel 82, §2 van de bijzondere wet van 12 januari 1989 schrijft de Vlaamse
Gemeenschap een dotatie in. Hierin zitten de middelen voor de uitvoering van artikel 6 van het decreet
van 1 juni 1994 tot regeling van de overdracht van roerende en onroerende goederen van de Vlaamse
Gemeenschapscommissie, de middelen voor DAC'ers en de middelen in het kader van de overdracht van
VBB.

Artikel

110/466-042

Speciale dotatie Brussels Gewest art.83ter, par.1, BW 12/1/89

-

16.253.000,00 EUR

In uitvoering van artikel 83ter, §1 van de bijzondere wet van 12 januari 1989 wordt een dotatie voor het
onderwijs voorzien.

Artikel

110/466-052

Speciale dotatie Brussels Gewest art.83ter, par.2, BW 12/1/89

-

3.801.000,00 EUR

In toepassing van de bijzondere wet van 12 januari 1989 wordt jaarlijks in de gewestbegroting een
speciale dotatie voor de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de COCOF voorzien. Op basis van een
aantal parameters wordt het bedrag bepaald dat wordt voorzien voor de campus Kasterlinden/De
Poolster.

Artikel

110/466-072

Trekkingsrechten Brussels Gewest art.83quater, par.1, BW 12/1/89

-

54.508.000,00 EUR

Het ingeschreven bedrag heeft betrekking op de financiering van de Vlaamse Gemeenschapscommissies in
toepassing van de artikels 83bis en 83quater van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking
tot de Brusselse Instellingen (trekkingsrechten).

Artikel

110/466-081

Tussenkomst Vlaamse Gemeenschap Stedenfonds

-

17.304.165,00 EUR

Op dit artikel wordt de ontvangst van de Vlaamse Gemeenschap voorzien in uitvoering van het decreet
op het Stedenfonds.

Toelichting per begrotingshoofdstuk
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Artikel

110/466-093

Dotatie van de Federale overheid

-

18.055.000,00 EUR

Op dit artikel wordt het bedrag ingeschreven dat de Vlaamse Gemeenschapscommissie ontvangt van de
Federale overheid in uitvoering van artikel 45 van de bijzondere wet van 13 juli 2001 tot herfinanciering
van de Gemeenschappen en uitbreiding van de fiscale bevoegdheden van de Gewesten.

Toelichting per begrotingshoofdstuk
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Raad
Onder dit hoofdstuk worden de middelen uitgetrokken voor de werking van de Raad van de Vlaamse
Gemeenschapscommissie.

Toelichting per begrotingshoofdstuk
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GEWONE UITGAVEN
1. Overzicht en evolutie per economische natuur (in miljoen EUR)
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per j aar en economische groep

2016

2017

2018

2019

2020

Overdrachten

4,83

4,93
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Totaal

4,83

4,93

4,70

4,70

4,80

2. Artikelsgewijze toelichting

Overdrachten
Artikel

210/435-012

Dotatie aan de Raad van de VGC

-

4.800.000,00 EUR

Met deze middelen worden recurrente uitgaven en vergoedingen gefinancierd o.a. voor lokalen en de
inrichting ervan, de aanschaf van werkinstrumenten, dienstapparatuur, kantoormeubilair en de uitgaven
met betrekking tot de aangekochte panden voor de huisvesting van de Raad.

Toelichting per begrotingshoofdstuk
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College
De collegeleden worden, in het kader van de uitoefening van hun bevoegdheden, ondersteund door
medewerkers.
Voor deze ondersteuning wordt een enveloppefinanciering voorzien per collegelid. Binnen elk van
deze enveloppes beschikken de bevoegde collegeleden over middelen die kunnen worden
aangewend voor personeelskosten en werkingskosten.

Toelichting per begrotingshoofdstuk
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GEWONE UITGAVEN
1. Overzicht en evolutie per economische natuur (in miljoen EUR)
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2,13
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2. Artikelsgewijze toelichting

Werkingskosten
Artikel

22001/124-48

Werkingskosten cel Collegelid Onderwijs en Scholenbouw

-

785.769,00 EUR

De middelen zijn bestemd voor de werking van de cel van het collegelid bevoegd voor Onderwijs en
Scholenbouw.

Artikel

22002/124-48

Werkingskosten cel Collegelid Welzijn en Gezondheid

-

796.916,00 EUR

De middelen zijn bestemd voor de werking van de cel van de Collegevoorzitter tevens bevoegd voor
Welzijn, Gezondheid, Gezin en Stedelijk beleid.

Artikel

22003/124-48

Werkingskosten cel Collegelid Cultuur, Jeugd en Sport

-

664.300,00 EUR

De middelen zijn bestemd voor de werking van de cel van het Collegelid bevoegd voor Cultuur, Jeugd,
Sport en Gemeenschapscentra.

Toelichting per begrotingshoofdstuk
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Algemene administratie
Een aantal uitgaven zijn inherent aan de globale werking van de Vlaamse Gemeenschapscommissie
of hebben betrekking op de totaliteit van het tewerkgestelde personeel.
Een groot deel van de onder dit hoofdstuk uitgetrokken kredieten gaat naar de pensioenbijdragen
van het al dan niet overgenomen personeel van de voormalige provincie Brabant en naar uitgaven
voor lonen in het kader van het akkoord in de Social Profit sector.
Ook de andere uitgaven hebben - de kosten voor de aanschaf van documentatie uitgezonderd betrekking op uitgaven die verband houden met personeel: verhuispremies, arbeidsgeneeskundige
dienst, sociale diensten en het Sociaal Fonds.

Toelichting per begrotingshoofdstuk
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GEWONE UITGAVEN
1. Overzicht en evolutie per economische natuur (in miljoen EUR)
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2. Artikelsgewijze toelichting

Personeel
Artikel

300/112-48

Andere sociale vergoedingen en toelagen

-

706.000,00 EUR

De VGC neemt de hospitalisatieverzekering van haar personeelsleden volledig ten laste.
Er wordt ook aan de personeelsleden die verhuizen naar het Brussels Gewest een verhuispremie
toegekend (per persoon of gezin), die wordt verhoogd met de patronale bijdrage verschuldigd volgens de
categorie waartoe het betrokken personeelslid behoort.
Daarnaast genieten de personeelsleden die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wonen, een jaarlijkse
stadspremie.

Artikel

300/113-21

Pensioenbijdrage niet-onderwijzend overgenomen prov. personeel

-

3.138.387,00 EUR

De opgenomen bijdrage is deze verschuldigd voor het overgenomen niet-onderwijzend personeel van de
voormalige provincie Brabant.

Artikel

300/113-32

Pensioenbijdrage onderwijzend overgenomen prov. personeel

-

1.046.129,00 EUR

De opgenomen bijdrage is deze verschuldigd voor het overgenomen onderwijzend personeel van de
voormalige provincie Brabant.

Artikel

300/113-48

Patronale bijdragen aan andere pensioenkassen

-

256.000,00 EUR

Op dit artikel worden de middelen voorzien voor (bijkomende) patronale bijdragen aan pensioenkassen.

Artikel

300/115-01

Verplaatsingskosten

-

541.000,00 EUR

Het krediet wordt gebruikt voor de tussenkomst in sociale abonnementen (gratis woon-werkverkeer met
het openbaar vervoer) en fietsvergoedingen voor personeelsleden met een administratief statuut.

Toelichting per begrotingshoofdstuk
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Artikel

300/115-41

Andere geldelijke tegemoetkomingen

-

980.000,00 EUR

Op dit artikel worden de kosten van de maaltijdcheques voor het VGC-personeel voorzien.

Artikel

300/116-01

Pensioen voorzitter(s) Nederlandse Cultuurcommissie

-

59.000,00 EUR

De voormalige voorzitters van de Nederlandse Commissie voor de Cultuur van de Brusselse agglomeratie
hebben ten laste van de begroting van deze instelling recht op een pensioen.

Artikel

300/117-01

Premies verzekeringen arbeidsongevallen

-

212.000,00 EUR

De premievoet voor deze berekening bedraagt voor arbeiders 1,50% en voor het overige personeel 0,46%
van de brutoloonbedragen. Voor de sportfunctionarissen wordt 1,02% aangerekend.

Artikel

300/117-02

Bijdragen aan de arbeidsgeneeskundige dienst

-

32.000,00 EUR

Het krediet is bestemd voor de vergoeding van de arbeidsgeneeskundige dienst.

Artikel

300/118-01

Bijdragen aan de gemeenschappelijke sociale dienst

-

45.000,00 EUR

De bijdrage aan de gemeenschappelijke sociale dienst bedraagt 0,15% van het aan RSZ onderworpen
loonvolume.

Artikel

30000/113-21

Responsabiliseringsbijdrage pensioenen

-

400.000,00 EUR

Wanneer de individuele pensioenlasten hoger liggen dan de betaalde basisbijdragen, zal de Vlaamse
Gemeenschapscommissie bijkomend een aandeel in deze pensioenlasten moeten dragen (=
responsabiliseringsbijdrage).

Artikel

30000/115-01

Verplaatsingskosten onderwijzend personeel

-

235.000,00 EUR

Het krediet wordt gebruikt voor de tussenkomst in sociale abonnementen (gratis woon-werkverkeer met
het openbaar vervoer) en fietsvergoedingen voor personeelsleden met een onderwijsstatuut.

Werkingskosten
Artikel

300/121-01

Reis- en verblijfskosten

-

242.000,00 EUR

De VGC neemt de kosten van het MIVB-abonnement volledig ten laste.

Artikel

300/123-18

Kosten voor selecties en doorstroming

-

125.000,00 EUR

Het krediet wordt voorzien voor examenprocedures voor algemene functies, selectie- en
doorstromingsprocedures.

Artikel

300/123-19

Aankoop van boeken, documentatie en abonnementen

-

38.300,00 EUR

Het krediet wordt voorzien voor abonnementen en eenmalige aankopen van kranten, naslagwerken,
losbladige werken, tijdschriften, boeken, databanken en andere documentatie in papier, digitale of andere
vorm.

Artikel

300/123-48

Andere administratiekosten

-

17.300,00 EUR

Het krediet wordt gebruikt voor diverse administratiekosten o.a. de dienstverleningskosten voor
maaltijdcheques.

Artikel

300/124-08

Verzekeringen

-

20.000,00 EUR

Er worden middelen voorzien voor de omniumverzekering voor het gebruik van de eigen vervoermiddelen
door personeelsleden.

Overdrachten
Artikel

300/332-03

Subsidie aan vzw Sociaal Fonds VGC

-

167.000,00 EUR

Volgens de afspraken gemaakt met de vakorganisaties schrijft het College jaarlijks een toelage in voor het
paritair werkgever-werknemer beheerd sociaal fonds.
Toelichting per begrotingshoofdstuk
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Het sociaal fonds gebruikt de middelen met voorrang voor de sociale dienstverlening aan de
personeelsleden o.a. de tussenkomst in de premie van de hospitalisatieverzekering voor gezinsleden,
studietoelagen, loonvoorschotten en sociale leningen.

Artikel

300/415-02

Tussenkomst in vakbondspremies

-

42.000,00 EUR

Conform afspraken in de openbare sector wordt jaarlijks een premie toegekend voor het personeel dat is
aangesloten bij een erkende vakorganisatie.

Toelichting per begrotingshoofdstuk
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Stedelijk beleid
SD 1

SD 2

De VGC voert een stedelijk beleid in partnerschap en overleg met andere stedelijke
actoren.
OD 1.1
We coördineren en beheren strategische fondsen, volgen
stadsvernieuwingsprogramma's op en tekenen in op Europese fondsen en calls
om initiatieven van de VGC of het Nederlandstalig werkveld in Brussel maximaal
te ondersteunen
Actieplan: Coördineren en beheren van het Stedenfondsprogramma van de VGC
Actieplan: Realiseren van een Europawerking en opvolgen van en intekenen op
Europese fondsen en calls
Actieplan: Ondersteunen van initiatieven en stimuleren van partnerschappen in
het kader van de Duurzame Wijkcontracten en de Stadsvernieuwingscontracten
van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Actieplan: Coördineren van en intekenen op initiatieven in het kader van het
Vlaamse stadsvernieuwingsbeleid, onder andere het thematisch
stadsvernieuwingsproject ‘Groen en blauw in de stad’ en de oproep sociale
infrastructuur
OD 1.2
We bouwen de interne transversale beleidsbenadering en de externe
samenwerking met andere overheden en organisaties verder uit in functie van
een slagkrachtige en meer geïntegreerde beleidsvoering
Actieplan: Evalueren en uitwerken van de transversale beleidslijnen in de VGC
Actieplan: Versterken van de band tussen de VGC, de Brusselse gemeenten en
het Brussels Hoofdstedelijk gewest in het kader van het stedelijk beleid van de
VGC
Actieplan: Uitbouwen van samenwerkingsverbanden met Vlaamse steden en
gemeenten en de Vlaamse Gemeenschap in het kader van het stedelijk beleid
van de VGC
OD 1.3
We versterken het stedelijk weefsel door innovatieve en geïntegreerde
projecten en door de participatie van Brusselaars en het middenveld te
versterken
Actieplan: Coördineren en organiseren van een inspraak- en participatietraject
in het kader van het strategisch meerjarenplan 2021-2025 van de VGC
Actieplan: Coördineren en beheren van de projectoproep sociale stadsinnovatie
bruss-it
Actieplan: Ondersteunen van de geïntegreerde wijkwerkingen
Actieplan: Ondersteunen van de Brusselse Romawerking (via de initiatieven
Romastewards en het ESF-project Roma@work)
Actieplan: Samenwerken en kennis delen met het Brussels Studies Institute (BSI)
en de Brussels Academy (BA)
De VGC ondersteunt kwaliteitsvol leren en ontwikkelen ondersteunen op maat van Brussel
m.b.t. Brede School.
Actieplan: Ondersteuning en vorming van de bredeschoolcoördinatoren
Actieplan: Ontwikkeling en implementatie van instrumenten ter ondersteuning
van de brede scholen
Actieplan: Subsidiëring van de brede scholen

Toelichting per begrotingshoofdstuk
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GEWONE UITGAVEN
1. Overzicht en evolutie per economische natuur (in miljoen EUR)
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2. Artikelsgewijze toelichting

Personeel
Artikel

311/111-01

Bezoldiging van het personeel - stedelijk beleid

-

425.000,00 EUR

Voor de verloning van 7 voltijdse equivalenten wordt een krediet voorzien.
Het krediet op economische natuur 11 wordt voor een bedrag van 619.600 EUR gefinancierd met middelen
van het Stedenfonds, voor de realisatie van SD1-OD1 van de beleidsovereenkomst Stedenfonds.
Voor de looncomponenten verwijzen wij naar de algemene toelichting van de begroting en de toelichting
bij artikel 310/111-01.

Artikel

311/112-01

Vakantiegeld van het personeel - stedelijk beleid

-

31.000,00 EUR

Voor de toelichting verwijzen wij naar de artikelen 311/111-01 en 310/112-01.

Artikel

311/113-01

Patronale bijdragen RSZ voor het personeel - stedelijk beleid

-

113.000,00 EUR

Voor de toelichting verwijzen wij naar de artikelen 311/111-01 en 310/113-01.

Artikel

311/113-21

Patronale bijdragen voor pensioenen - stedelijk beleid

-

23.000,00 EUR

Voor de toelichting verwijzen wij naar de artikelen 311/111-01 en 310/113-21.

Werkingskosten
Artikel

311/121-01

Reis- en verblijfskosten - stedelijk beleid

-

1.000,00 EUR

Voor de toelichting verwijzen wij naar artikel 310/121-01.

Toelichting per begrotingshoofdstuk
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Artikel

311/123-48

Andere administratiekosten

-

20.000,00 EUR

De middelen worden voorzien voor receptie- en representatiekosten.
Het krediet wordt gefinancierd met middelen uit het Stedenfonds, voor de realisatie van SD1-OD1 van de
beleidsovereenkomst.

Artikel

311/124-06

Werkingskosten - stedelijk beleid

-

60.000,00 EUR

De middelen worden aangewend voor de werking van de cel Stedelijk Beleid (o.a. communicatieproducten,
didactische hulpmiddelen). Ook de kosten voor deelname aan en organisatie van studiedagen,
overheidsopdrachten, inspraak- en participatiestructuren, infovergaderingen en netwerkmomenten
worden voorzien.
Het krediet wordt gefinancierd met middelen uit het Stedenfonds, voor de realisatie van SD1-OD1 van de
beleidsovereenkomst.

Artikel

313/123-13

Beheers- en werkingskosten ICT - brede school

-

3.000,00 EUR

Op dit artikel worden middelen voorzien voor het onderhoud en de hosting van website.

Artikel

313/123-48

Andere administratiekosten - brede school

-

3.000,00 EUR

Op dit artikel worden middelen voorzien voor onder meer drukwerk (brochure), catering en huur lokalen bij
vergadermomenten en andere kleine administratieve uitgaven.

Artikel

313/124-06

Werkingskosten - brede school

-

100.000,00 EUR

De middelen worden ingeschreven voor een begeleidingsopdracht in het kader van Brede School.

Artikel

313/124-48

Andere technische kosten - brede school

-

1.000,00 EUR

Op dit artikel worden middelen voorzien voor de aankoop van klein verbruiksmateriaal bij gezamenlijke
evenementen.

Overdrachten
Artikel

311/332-02

Subsidies - stedelijk beleid

-

935.041,46 EUR

De middelen worden voorzien voor projecten in het kader van het Stedelijk Beleid, waaronder de
subsidiëring van de geïntegreerde wijkwerkingen en de projectoproep sociale stadsinnovatie Bruss-it. Voor
de uitvoering van de samenwerkingsovereenkomst met de VVSG is er 101.007,78 EUR voorzien. Voor het
initiatief Buurtstewards, dat inzet op de verbetering van de maatschappelijke positie van de
Romabevolking in Brussel, wordt 170.000 EUR voorzien. Voor het project Roma@work is er 161.033,68 EUR
aan ESF-middelen.
Het krediet wordt voor een bedrag van 503.000 EUR gefinancierd met middelen van het Stedenfonds,
voor de realisatie van SD1-OD1 en SD4-OD3 van de beleidsovereenkomst.

Artikel

313/332-02

Subsidies - brede school

-

1.270.000,00 EUR

Het krediet wordt voorzien voor bredeschool-initiatieven in partnerschap met de Vlaamse Gemeenschap.
Het krediet wordt ten belope van 535.000 EUR gefinancierd met middelen van het Stedenfonds
(SD2-OD1).

Toelichting per begrotingshoofdstuk
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GEWONE ONTVANGSTEN
1. Overzicht en evolutie per economische natuur (in miljoen EUR)
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2. Artikelsgewijze toelichting

Overdrachten
Artikel

311/465-48

Ontvangsten i.h.k.v. het Stedelijk Beleid

-

322.067,36 EUR

Voor het project Roma@work kent ESF Afdeling Vlaanderen een bedrag van 322.067,36 EUR toe.

Artikel

313/465-48

Andere specifieke subsidies van de hogere overheden

-

750.000,00 EUR

In partnerschap met de Vlaamse Gemeenschap creëert en stimuleert de VGC brede stimulerende
leeromgevingen in en rond de school door het uitbouwen, ondersteunen en evalueren van
bredeschool-initiatieven.
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Administratie

Administratie en personeel
SD 1 De VGC ondersteunt de administratie inzake organisatieontwikkeling en
veranderingsprocessen.
OD 1.1 Implementeren van kwaliteitsmanagement
Actieplan: Initiëren en ondersteunen van projecten die de maturiteit van de
organisatie verhogen
SD 2

De VGC-administratie levert een kwaliteitsvolle dienstverlening en is integraal toegankelijk
OD 2.1 Voorzien van een kwaliteitsvol onthaal van bezoekers aan de VGC-administratie
OD 2.2

SD 3

Verhogen van de betrokkenheid van het personeel bij de VGC-administratie

De VGC voert een personeelsbeheer en personeelsbeleid zodat het beschikt over
medewerkers met de vereiste competenties en talenten om de beleidsopties van
het College en de opdrachten van de organisatie uit te voeren.
OD 3.1 Een efficiënt en effectief personeelsbeheer voeren
Actieplan: Streven naar competentiegerichte rekrutering op alle niveaus om de
juiste talenten de juiste kansen te geven
Actieplan: Versterken van het opgestarte EVC-beleid
Actieplan: Verder uitbouwen van een digitaal geïntegreerd
(HR-)personeelsbeheerssysteem
OD 3.2

Ontwikkelen van een inclusief HR-personeelsbeleid
Actieplan: Verankeren van diversiteit in een Actieplan diversiteit 2018-2020
Actieplan: Verder inzetten op het reeds ontwikkelde taalbeleid
Actieplan: Inzetten op het verhogen van welzijn op het werk
Actieplan: Identificeren van specifieke drempels tijdens de tewerkstelling van
kansengroepen en werken aan mogelijke maatregelen
Actieplan: Vormingsaanbod ontwikkelen zowel op organisatieniveau
(procesmanagement) als op individueel niveau (i.f.v. persoonlijke
ontwikkelingsplannen)

Preventiedienst
SD 4

De VGC voert een proactief welzijnsbeleid om het welzijn van de personeelsleden op het
werk continu te verbeteren.
OD 4.1 Bijstaan van de werkgever, de hiërarchische lijn en de werknemers bij de planning,

Toelichting per begrotingshoofdstuk

27

uitvoering, evaluatie en bijsturing van het welzijnsbeleid en de maatregelen die
genomen worden om het welzijn op het werk te verbeteren
Actieplan: Organisatie van het gezondheidstoezicht door het departement medisch
toezicht en ondersteuning door het departement risicobeheersing van de externe
dienst voor preventie en bescherming op het werk
Actieplan: Vorming en sensibilisering van de hiërarchische lijn en de werknemers
Actieplan: Advies geven bij en tussenkomst in de aankoop van aangepaste
arbeidsmiddelen en persoonlijke beschermingsmiddelen

Archief- en documentatiedienst
SD 5

De VGC onderhoudt en bouwt haar informatiehuishouding uit.
OD 5.1 Beheren van het VGC-archief.
Actieplan: Aankopen van gebruiksmateriaal voor de duurzame bewaring
Actieplan: Beheren van het digitale archief
OD 5.2 Het informatiebeheer voor de VGC-administratie uitbouwen
Actieplan: In kaart brengen en sturen van informatiestromen binnen de
administratie om zo efficiënt mogelijk informatie ter beschikking te stellen
OD 5.3 Beheren en versterken van het documentatiecentrum van de VGC-administratie ter
ondersteuning van de beleidsvoering en besluitvorming
Actieplan: Aankopen van boeken en documentatie

Juridische dienst
SD 6

De VGC ondersteunt de interne werking van de administratie van de VGC met juridische
expertise.
OD 6.1 Verlenen van juridisch advies in het kader van de beleidsvoorbereiding
en -uitvoering
Actieplan: Verstrekken van juridisch advies aan de diensten van de administratie en
aan het College
Actieplan: Juridisch-technische ondersteuning bieden bij de opmaak van de
besluitvorming van het College en van de gemachtigde ambtenaren, normerende
teksten, overeenkomsten,…
Actieplan: Inzetten van externe juridische expertise in hooggespecialiseerde en
complexe aangelegenheden
OD 6.2 Beheren van de gerechtelijke geschillen
Actieplan: Beheren en opvolgen van de geschillendossiers in overleg met
de diensten en de aangestelde advocaten

Financiën, begroting en aankoopdienst
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SD 7

SD 8

SD 9

SD 10

Vanuit een meerjarig perspectief verder vormgeven en uitvoeren van een helder
budgettair beleid, met het oog op het bevorderen van een doelmatige inzet van middelen
i.f.v. de realisatie van de begrotings- en beleidsdoelstellingen.
OD 7.1
Optimaal begrotingsbeleid en transparante informatievoorziening
OD 7.2

Doelmatigheid en budgettaire inpasbaarheid van beleid

OD 7.3

De herziening van het begroting- en rekeningstelsel geïnspireerd op de beleidsen beheerscyclus

Een continue realisatie van een transparant, duurzaam en geïntegreerd financieel beleid,
met het oog op een efficiënt en effectief beheer van de ontvangsten, de reserves en de
uitgaven en het waarborgen van de rechtmatigheid daarvan.
OD 8.1
Procesbewaking inzake begrotingsopvolging
OD 8.2

Asset management op maat van de organisatie

OD 8.3

Procesbewaking rond kredietbeheer en kredietoverdracht

OD 8.4

Procesbewaking financieel visum collegeprocedure, collegelidprocedure en
delegatiebesluiten

OD 8.5

Optimaliseren en verder uitbouwen van subsidiebeheer en –controle

OD 8.6

Ondersteuning bij de boekhoudkundige en financiële administratie van
eigen vzw’s.

Voeren van een proactief, onderbouwd en effectief risicomanagement om de financiële
risico's zo minimaal mogelijk te maken.
OD 9.1
Optimalisatie van middelenbeheer
OD 9.2

Stroomlijnen betalingsverplichtingen

OD 9.3

Een efficiënt en effectief beheer van de verzekeringsportefeuille.

OD 9.4

Opvolging beheer pensioenfondsen

Realiseren van een aankoopbeleid gericht op interne ondersteuning en het voeren van een
kostenbesparend beleid door middel van de optimalisatie van aankopen, processen en
interne controle.
OD 10.1 Verder optimalisering van het aankoopbeleid
OD 10.2 De aankoopdienst is de bewaker van gestroomlijnde aankoopprocessen, ziet toe
op de naleving van de (integriteits)regels en de interne controle

Toelichting per begrotingshoofdstuk

29

OD 10.3
SD 11

Centralisatie en duurzaam contractbeheer

Door een optimale beschikbaarheid van adequate IT-systemen en het
verzekeren van betrouwbare en beveiligde informatie, moderne beheer- en
controle-instrumenten aanbieden met het oog op het verbeteren van de
doeltreffendheid, efficiëntie en dienstverlening.
OD 11.1 Creëren van een passende financiële IT-omgeving
OD 11.2 Aandacht voor beveiliging van gegevens
OD 11.3 Maximaliseren van automatisering

Meet- en Weetcel
SD 12

De VGC voert en evalueert beleid aan de hand van relevante cijfers en feiten.
OD 12.1 De uitdieping van een organisatiebreed meet-en weetplatform
Actieplan: Het coördineren en bundelen van de relevante noden en behoeften
aan wetenschappelijke kennis, statistische informatie of methodische/datagerelateerde ondersteuning
Actieplan: Het bewaken van de enquêteringsdruk in het werkveld
Actieplan: Het bepalen van een organisatiegedragen informatie- en datadeling
in de VGC-administratie
OD 12.2 Concipiëren, implementeren en beheren van de geschikte (ICT-)tools
i.f.v. relevante dataverzameling en rapportering
Actieplan: Het verder aanvullen van de SWING-databank
Actieplan: Het uitwerken van interactieve wijkanalyses/datavisualisaties
OD 12.3 Ontsluiting en visualisering van data en gegevens
Actieplan: Het centraliseren en ontsluiten van datavisualiseringen en voorzien in
interactieve rapportering van gegevens via gedeeld platform SWING
Actieplan: Het centraliseren en ontsluiten van relevante wetenschappelijke
onderzoeken via SWING en intranet
Actieplan: Het centraliseren en ontsluiten van relevante interne data via SWING

Algemeen ondersteunende doelstellingen
OD 13

De VGC voert een doordacht facilitair beheer
Actieplan: Ondersteunen van de directie Gebouwen en Patrimonium in het
dagelijks uitvoeren van herstellings- en onderhoudswerken aan de eigen
gebouwen
Actieplan: Opvolgen en waar nodig optimaliseren van contracten
Actieplan: Beheren van het wagenpark
Actieplan: De efficiënte organisatie van en ondersteuning bij logistieke
activiteiten
Actieplan: Voorzien van aangepaste werkkledij en schoeisel voor het technisch
en het onderhoudspersoneel
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GEWONE UITGAVEN
1. Overzicht en evolutie per economische natuur (in miljoen EUR)
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2. Artikelsgewijze toelichting

Personeel
Artikel

310/111-01

Bezoldiging van het personeel

-

9.152.000,00 EUR

Het krediet betreft het brutoloon, de eindejaarstoelage en diverse statutair voorziene vergoedingen. Ook
de loonkost voor jobstudenten (zomervakantie) wordt hier voorzien. Het krediet op economische natuur
11 wordt voor een bedrag van 451.268 EUR gefinancierd met middelen uit het Stedenfonds, voor de
realisatie van SD1-OD1 van de beleidsovereenkomst Stedenfonds. Voor de gehanteerde parameters en
een ruimere toelichting verwijzen wij naar de algemene toelichting (Personeel).

Artikel

310/111-02

Bezoldiging v/d gesubsidieerde contractuelen

-

718.000,00 EUR

Het krediet wordt gebruikt voor de loonvoorzieningen voor 18,5 voltijdse equivalenten gesco's.

Artikel

310/112-01

Vakantiegeld van het personeel

-

641.000,00 EUR

Op dit artikel wordt een krediet voor het vakantiegeld van de personeelsleden waarvan de
looncomponenten op artikel 310/111-01 worden aangerekend, ingeschreven. Het vakantiegeld is 92% van
het brutomaandsalaris van de maand april van het vakantiejaar. Het vakantiegeld wordt uitbetaald à rato
van de te leveren prestaties en berekend op de gewerkte of gelijkgestelde dagen in het referentiejaar.
Het krediet wordt eventueel gebruikt voor het vakantiegeld van de personeelsleden die uit dienst treden.

Artikel

310/112-02

Vakantiegeld v/d gesubsidieerde contractuelen

-

51.000,00 EUR

Dit artikel refereert aan artikel 310/111-02. Hierop wordt het vakantiegeld voorzien voor de
gesubsidieerde contractuelen.

Artikel

310/113-01

Patronale bijdragen RSZ voor het personeel

-

1.700.000,00 EUR

Op de functionele code 113-01 worden de patronale bijdragen RSZ voor het personeel voorzien. Hierbij
moet een onderscheid worden gemaakt tussen het statuut van de personeelsleden en de aard van de
prestaties.
Voor de vastbenoemde personeelsleden zijn de wedde en de toelagen, gestemd na 1 juli 1991,
onderworpen aan RSZ-bijdragen van 15,47%. Vrijgesteld zijn, het vakantiegeld, de eindejaarstoelage, de
haard- en standplaatstoelage en de diplomabijslag. Bij contractuele medewerkers is alles aan RSZ
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onderworpen en is bovendien de pensioenbijdrage in de RSZ-bijdrage opgenomen. De percentages
variëren naar het soort contract i.c. 28,86% voor gewone contractuelen en 5,42% voor studenten
(solidariteitsbijdrage via de RSZ te storten).

Artikel

310/113-02

Patronale bijdragen RSZ voor gesco's

-

207.000,00 EUR

De gehanteerde parameters voor de gesubsidieerde contractuelen bedragen 28,86%.

Artikel

310/113-21

Patronale bijdragen voor pensioenen

-

1.968.000,00 EUR

De economische code 113-21 (en 32 voor onderwijzend personeel) wordt alleen opgenomen in de
begroting wanneer onder het hoofdstuk vastbenoemde personeelsleden verloond worden. De patronale
bijdrage voor pensioenen zit voor vastbenoemde personeelsleden immers niet vervat in de RSZ-bijdragen
zoals bij contractuelen, maar wordt afzonderlijk voorzien.
Voor de berekening van de pensioenbijdragen 2020 is de patronale pensioenbijdrage 31%.

Artikel

312/111-01

Bezoldiging van het personeel - Meet- en Weetcel

-

187.000,00 EUR

Het krediet wordt berekend op basis van de verloning van 3 voltijdse equivalenten.
Het krediet op economische natuur 11 wordt voor een bedrag van 147.088 EUR gefinancierd met middelen
van het Stedenfonds, voor de realisatie van SD1-OD2 van de beleidsovereenkomst Stedenfonds.
Voor de looncomponenten verwijzen wij naar de algemene toelichting van de begroting en de toelichting
bij het artikel 310/111-01.

Artikel

312/112-01

Vakantiegeld van het personeel - Meet- en weetcel

-

13.000,00 EUR

Voor de toelichting verwijzen wij naar de artikelen 312/111-01 en 310/112-01.

Artikel

312/113-01

Patronale bijdragen RSZ voor het personeel - Meet- en Weetcel

-

54.000,00 EUR

Voor de toelichting verwijzen wij naar de artikelen 312/111-01 en 310/113-01.

Werkingskosten
Artikel

310/121-01

Reis- en verblijfskosten

-

11.000,00 EUR

Op de economische code 121-01 worden de vergoedingen aangerekend voor verplaatsingen die
personeelsleden in opdracht van de werkgever uitvoeren. Het gaat hier zowel om zendingen als om
verplaatsingen voor het bijwonen van vorming. De werknemer kan het openbaar vervoer en de fiets
gebruiken of, na uitdrukkelijke beslissing van de directeur, gebruik maken van de eigen wagen.
De wetgeving ter zake is vervat in het koninklijk besluit van 18 januari 1965 houdende algemene regeling
inzake reiskosten en de wijzigende koninklijke besluiten.

Artikel

310/122-02

Erelonen en vergoedingen voor studies en werken

-

3.500,00 EUR

Het budget voor de erelonen en vergoedingen voor studies en opdrachten wordt o.a. aangewend voor de
opvolging van de projecten via externe expertise.

Artikel

310/122-03

Erelonen en vergoedingen aan advocaten

-

29.000,00 EUR

Het krediet wordt gebruikt voor o.a. tussenkomsten in gerechtelijke procedures en voor advies in
gespecialiseerde materies.

Artikel

310/122-04

Auteursrechten, erelonen en vergoedingen

-

17.000,00 EUR

Het krediet is hoofdzakelijk bestemd voor de vergoeding van de auteursrechten, voor kopieën uit
beschermde werken, voor de toegang tot een Belgische persdatabank en voor de huur van kunst in de
administratiehuizen.

Artikel

310/122-05

Presentiegelden van commissies en jury's

-

5.800,00 EUR

Er wordt een krediet voorzien voor examen-, selectie- en doorstromingsprocedures.
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Artikel

310/123-02

Kantoorbenodigdheden

-

30.000,00 EUR

Met het krediet worden kantoormateriaal en papierwaren (o.a. fotokopieerpapier, briefpapier, etiketten,
fardes, omslagen) aangekocht.

Artikel

310/123-06

Deelname Interlokale Vereniging Kenniscentrum Vlaamse Steden

-

18.141,00 EUR

Het krediet wordt gebruikt om de jaarlijkse kosten voor de deelname in de Interlokale Vereniging
Kenniscentrum Vlaamse Steden te betalen.

Artikel

310/123-07

Frankeringskosten

-

35.000,00 EUR

Op dit artikel wordt een krediet voorzien voor frankeringskosten.

Artikel

310/123-12

Huur- en onderhoudskosten van materiaal

-

10.000,00 EUR

Het krediet wordt voorzien voor huur, herstel en onderhoud van frisdrankautomaten en
frankeertoestellen.

Artikel

310/123-14

Preventie en bescherming op het werk

-

141.400,00 EUR

Het krediet wordt voorzien voor de lopende contracten met vzw IDEWE (Externe Dienst voor Preventie en
Bescherming op het Werk).

Artikel

310/123-15

Procedure- en vervolgingskosten

-

5.000,00 EUR

Het krediet wordt gebruikt voor de kosten van gerechtelijke procedures.

Artikel

310/123-17

Kosten voor vorming van het personeel

-

185.900,00 EUR

De middelen worden voorzien voor vorming en coaching van het personeel tewerkgesteld in de kaders
waarvan de loonkost wordt aangerekend onder het hoofdstuk administratie.
De kosten van het vormingsprogramma worden hier ook voorzien. Het gaat over o.a. competentiegerichte
opleidingen, algemene veiligheidsvormingen (bv. branden blussen en bedrijfseerstehulpverleners),
taalopleidingen, informaticaopleidingen en introductieopleidingen bij indiensttreding.

Artikel

310/123-48

Andere administratiekosten

-

71.750,00 EUR

Het krediet wordt aangewend voor o.a. dranken (koffie) die worden ter beschikking gesteld van het
personeel, receptiekosten, paaseieren, sinterklaas, de aankoop en vervanging van bestek en servies, en
ook het drukken van documenten voor de loonadministratie en de financiële dienst, die technisch niet
binnen de eigen administratie kunnen worden aangemaakt.

Artikel

310/124-08

Verzekeringen

-

13.500,00 EUR

Op dit artikel worden de verzekeringen voorzien die de algemeen burgerlijke aansprakelijkheid van het
personeel dekken, de burgerlijke aansprakelijkheid en de objectieve aansprakelijkheid bij brand en
ontploffing voor de administratieve gebouwen en de kunstwerken.

Artikel

310/124-48

Werkingskosten Facility

-

32.000,00 EUR

Het krediet wordt aangewend voor werkingskosten die niet tot kantoorbenodigdheden behoren, zoals
onderhoudsproducten voor sanitair en keuken.
Het krediet wordt ook gebruikt voor het herstellen en aankopen van materiaal voor de dienst Facility.

Artikel

310/127-03

Olie en brandstof voor voertuigen

-

18.000,00 EUR

Het krediet wordt voorzien voor brandstof voor het wagenpark van de administratie.

Artikel

310/127-06

Prestaties van derden voor voertuigen

-

10.000,00 EUR

Er worden middelen voorzien voor het betalen van franchisekosten aan de leasingmaatschappij bij
schadegevallen, alsook voor kleine kosten zoals carwash.
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Artikel

310/127-08

Verzekeringen van voertuigen

-

1.000,00 EUR

Het krediet wordt gebruikt voor het verzekeren van de wagens en de bromfietsen die ter beschikking van
het personeel worden gesteld voor verplaatsingen. Nieuwe voertuigen worden voor een beperkte periode
omnium verzekerd. Dit is ook het geval voor sommige voertuigen die door een uitleendienst ter
beschikking van derden worden gesteld.

Artikel

310/127-12

Leasing voertuigen

-

95.000,00 EUR

Het krediet wordt voorzien voor het leasen van utilitaire voertuigen van de administratie en dienstfietsen.

Artikel

310/127-48

Andere kosten voor voertuigen

-

3.000,00 EUR

Het krediet wordt gebruikt voor de kosten van het wagenpark, andere dan deze opgenomen onder artikel
310/127-06, zoals de aankoop van klein materiaal (o.a. antivries). Ook het occasioneel bijhuren van een
voertuig bij grote opdrachten wordt voorzien.

Artikel

31000/123-18

Kosten voor de ontwikkeling v/h personeelsmanagement

-

65.700,00 EUR

Het krediet wordt voorzien om nieuwe instrumenten van personeelsmanagement met de hulp van
externen te ontwikkelen en/of te implementeren.

Artikel

31000/124-48

Werkingskosten archiefwerking

-

4.000,00 EUR

Het krediet wordt gebruikt voor aankopen i.h.k.v. een optimaal beheer van het archief en het
documentatiecentrum.

Artikel

312/121-01

Reis- en verblijfskosten - Meet- en Weetcel

-

1.000,00 EUR

Voor de toelichting verwijzen wij naar artikel 310/121-01.

Artikel

312/124-06

Werkingskosten - Meet- en Weetcel

-

75.000,00 EUR

Het krediet wordt gebruikt voor de wetenschappelijke onderbouw van het beleid (Meet- en Weetcel) o.a.
punctuele onderzoeksopdrachten, ontwikkelen en implementeren van registratiesystemen, aanschaffen
van databestanden, aankopen en onderhouden van informaticatechnische ondersteuning en consulting,
bekostigen van procedures van dataverwerking bij externe partijen, uitwerken van effectmetingen en
evaluatie-instrumenten en personele ondersteuning, voorzien in (technische) data gerelateerde
opleidingen evenals voorzien in alle voorwaardescheppende kosten voor de wetenschappelijke onderbouw
van het beleid.
Het krediet wordt gefinancierd met middelen van het Stedenfonds, voor de realisatie van SD1-OD2 van
de beleidsovereenkomst.
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BUITENGEWONE UITGAVEN
1. Overzicht en evolutie per economische natuur (in miljoen EUR)
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2. Artikelsgewijze toelichting

Investeringen
Artikel

310/743-51

Aankoop van fietsen

-

9.000,00 EUR

Er worden middelen voorzien voor vervanging van fietsen bij diefstal of defect of voor eventuele
uitbreiding van het fietspark.

Artikel

310/744-51

Aankoop van machines en uitbatingsmaterieel in het algemeen

-

25.000,00 EUR

Er worden middelen voorzien voor de aankoop van uitrustingsmateriaal voor de administratiehuizen.
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GEWONE ONTVANGSTEN
1. Overzicht en evolutie per economische natuur (in miljoen EUR)
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2. Artikelsgewijze toelichting

Prestaties
Artikel

31000/161-48

Andere ontvangsten en terugvorderingen

-

5.000,00 EUR

Op dit artikel worden de ontvangsten voorzien van frisdrankautomaten, verhuur zalen en bijhorende
catering.

Overdrachten
Artikel

310/380-01

Vergoedingen voor schade

-

20.000,00 EUR

Op dit artikel worden de ontvangsten van schadeclaims en toegekende vergoedingen voorzien.

Artikel

310/465-05

Premies voor gesubsidieerde contractuelen

-

280.000,00 EUR

Voor gesubsidieerde contractuelen in projecten van de VGC wordt een toelage toegekend door Actiris.

Artikel

310/465-06

Bijdrage voor weddelasten gedetacheerd personeel

-

138.000,00 EUR

De wedde van twee gedetacheerde personeelsleden wordt teruggevorderd.

Artikel

310/465-48

Andere specifieke subsidies van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

-

269.000,00 EUR

De VGC ontvangt van Actiris een tussenkomst voor zeven startbaanovereenkomsten.

Artikel

31001/465-05

Premie voor gesubsidieerde contractuelen

-

941.000,00 EUR

De VGC ontvangt een tussenkomst voor de patronale bijdragen van gesubsidieerde contractuelen.
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Uitleendienst

SD 1

De VGC streeft er naar om innoverend en kwaliteitsvol sport- en spelmateriaal en
audiovisueel materiaal aan te bieden.
OD 1.1 Optimaliseren van de dienstverlening door een meer toegankelijke en beter
uitgeruste uitleendienst.
Actieplan: Verdere implementatie en promotie van het onbemand laden en lossen
Actieplan: Opmaken van een investeringsplan voor aankoop van nieuw materiaal
OD 1.2 Optimaliseren van het stockbeheer
OD 1.3 Continue verbetering van de website.
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GEWONE UITGAVEN
1. Overzicht en evolutie per economische natuur (in miljoen EUR)
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0,11
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Totaal

0,09

0,12

0,11

0,11

0,11

2. Artikelsgewijze toelichting

Werkingskosten
Artikel

320/123-48

Andere administratiekosten

-

1.000,00 EUR

Middelen worden voorzien voor kosten verbonden aan het gebruik van betaalterminals (Bancontact).

Artikel

320/124-02

Technische benodigdheden

-

5.000,00 EUR

Het krediet wordt aangewend voor het aankopen en herstellen van gereedschap, alsook het aankopen
van wisselstukken en onderdelen voor de eigen herstellingen aan uitleenartikels.

Artikel

320/124-06

Herstelling van het materieel

-

97.000,00 EUR

Het krediet wordt aangewend voor herstellingskosten aan uitleenartikels door gespecialiseerde firma's.
Onder dit artikel vallen ook de uitgaven voor de opdrachten van de huur van audiovisueel materiaal met
begeleiding.

Artikel

320/124-08

Verzekeringen

-

2.400,00 EUR

Dit betreft de premie voor de verzekering alle risico's van het zang-, klank- en filmmateriaal voor
materiaalverhuur.
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BUITENGEWONE UITGAVEN
1. Overzicht en evolutie per economische natuur (in miljoen EUR)
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2. Artikelsgewijze toelichting

Investeringen
Artikel

320/744-51

Aankoop van machines en uitbatingsmaterieel

-

50.000,00 EUR

Het krediet wordt aangewend voor het vervangen, vernieuwen en uitbreiden van de uitrusting van de
uitleendienst.
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GEWONE ONTVANGSTEN
1. Overzicht en evolutie per economische natuur (in miljoen EUR)
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2. Artikelsgewijze toelichting

Prestaties
Artikel

320/161-01

Prestaties materieelverhuur

-

70.000,00 EUR

Voor de huur van audiovisueel materieel wordt een bijdrage van de gebruikers gevraagd die schommelt
tussen 2,50 EUR en 124 EUR. Vergoedingen voor schade worden ook op dit artikel voorzien.
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Communicatie, Media en IT

SD 1

SD 2

SD 3

SD 4

De VGC optimaliseert de externe en interne communicatie.
OD 1.1 De kennis over en de betrokkenheid bij het beleid verhogen bij de burger
Actieplan 1: Verder uitbouwen en ondersteunen van performante,
gebruiksvriendelijke VGC-media door de vernieuwing van de VGC- websites, het
uitbreiden van functionaliteiten voor digitale nieuwsbrieven en het verderzetten
van de integratie van het e-loket subsidies en de websites
Actieplan 2: De betrokkenheid verhogen onder meer door het uitgeven van een
jaarverslag dat Brusselaars uitnodigt om het VGC-aanbod (nog) beter te leren
kennen en door het communiceren over de resultaten van participatieprojecten
Actieplan 3: Verspreiding van een onthaalpakket voor nieuwe inwoners met
informatie over de VGC en het N-netwerk
OD 1.2 Het verder uitrollen van het merkbeleid
Actieplan 4: Verdere uitrol van het N-logo en de huisstijl in het stadsbeeld door
communicatie-acties rond N-Brussel
Actieplan 5: Versterken van de uitstraling van het administratiehuis Renaissance als
open huis
OD 1.3 Ondersteuning van de externe communicatie van de VGC-directies en -entiteiten
Actieplan 6: Ondersteunen van externe digitale communicatie van de VGC-directies
en -entiteiten
Actieplan 7: Ondersteunen van gedrukte, externe communicatie van de VGCdirecties en -entiteiten op het vlak van vormgeving, taal en drukwerk
OD 1.4 Personeelsleden informeren en hun betrokkenheid verhogen
Actieplan 8: Informeren van personeelsleden via het intranet en de
personeelsnieuwsbrief
Actieplan 9: Verhogen van de betrokkenheid van het personeel via
ontmoetingsinitiatieven
De VGC promoot Brussel.
OD 2.1 Brussel promoten als woon-, leef- en leerstad
Actieplan 10: Voeren van informatiecampagnes over wonen in Brussel
Actieplan 11: Het organiseren van woontours
Actieplan 12: Vernieuwing van de digitale kanalen van Wonen in Brussel
De VGC ondersteunt de verdere groei van een Brussels Nederlandstalig crossmediaal
mediamerk.
OD 3.1 Ondersteunen van de Brusselse media
Actieplan 13: Ondersteuning van de vzw Vlaams-Brusselse Media
De VGC bevordert de positie van het Nederlands in een meertalig Brussel.
OD 4.1 Versterking van het Nederlands via taalpromotie
Actieplan 15: Ondersteunen van taalpromotie-initiatieven
Actieplan 16: Het VGC-taalbeleid ondersteunen met initiatieven rond duidelijk en
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SD 5

SD 6

toegankelijk Nederlands
De VGC verzekert de continuïteit van de IT-infrastructuur en –applicaties op duurzame wijze.
OD 5.1 Het verzekeren van de continuïteit en performantie door een deskundige IT-ploeg
Actieplan 16: De continuïteit op het vlak van IT verzekeren in samenwerking met
Iristeam vzw
Actieplan 17: Verzekeren van de continuïteit op het vlak van
onderhoudscontracten, licenties, … voor de aanwezige soft- en hardware
Actieplan 18: Het garanderen van technische en informatieveiligheid
Actieplan 19: Investeren in een performant netwerk
De VGC maakt werk van een efficiënte en transparante dienstverlening aan de burger en het
werkveld.
OD 6.1 Ontwikkelen van applicaties voor het verhogen van de interne efficiëntie en
externe klantservice
Actieplan 20: Verdere invoering van de digitalisering van de subsidieflow voor alle
beleidsdomeinen
Actieplan 21: Invoeren van een geïntegreerde oplossing voor
personeelsmanagement en HR
Actieplan 24: Investeren in een performanter netwerk
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GEWONE UITGAVEN
1. Overzicht en evolutie per economische natuur (in miljoen EUR)
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2. Artikelsgewijze toelichting

Personeel
Artikel

330/111-01

Bezoldiging van het personeel

-

807.000,00 EUR

Het krediet wordt berekend op basis van de verloning van 15,8 voltijdse equivalenten.
Voor de looncomponenten verwijzen wij naar de algemene toelichting van de begroting en de toelichting
bij het artikel 310/111-01.

Artikel

330/112-01

Vakantiegeld van het personeel

-

58.000,00 EUR

Voor de toelichting verwijzen wij naar de artikelen 330/111-01 en 310/112-01.

Artikel

330/113-01

Patronale bijdragen RSZ voor het personeel

-

118.000,00 EUR

Voor de toelichting verwijzen wij naar de artikelen 330/111-01 en 310/113-01.

Artikel

330/113-21

Patronale bijdragen voor pensioenen

-

242.000,00 EUR

Voor de toelichting verwijzen wij naar de artikelen 330/111-01 en 310/113-21.

Werkingskosten
Artikel

330/123-02

Kantoorbenodigdheden

-

4.000,00 EUR

Het krediet wordt aangewend voor de aankoop van gsm's en toebehoren.

Artikel

330/123-06

Kosten voor overheids- en bedrijfscommunicatie

-

159.000,00 EUR

De middelen worden aangewend voor o.a. de werkings- en ontwikkelingskosten voor informatiedragers
(o.a. het jaarverslag, het onthaalpakket, de Stadsmus), promotie (o.a. creatie advertenties,
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mediaplaatsing), campagnes en ondersteuning voor de toepassing van het merkbeleid.

Artikel

330/123-11

Telefoonkosten

-

140.500,00 EUR

Alle communicatiekosten gelieerd aan voice- en datatransmissie worden op dit artikel voorzien. Vanaf
2020 worden ook de communicatiekosten van Jeugdcentrum Aximax op dit artikel voorzien.

Artikel

330/123-12

Huur- en onderhoudskosten

-

126.500,00 EUR

Het krediet wordt gebruikt voor de huur en het onderhoud van o.a. de telefooncentrales en
fotokopieerapparaten. Vanaf 2020 worden de kosten voor huur en verbruik van het fotokopieerapparaat
van Jeugdcentrum Aximax op dit artikel voorzien.

Artikel

330/123-13

Beheers- en werkingskosten ICT

-

2.104.000,00 EUR

De middelen worden aangewend voor het personeel dat ter beschikking wordt gesteld i.h.k.v. de
overeenkomst met vzw Iristeam, alsook voor onderhouds-en ondersteuningskosten op het vlak van ICT.
Er worden bijkomende middelen (75.000 EUR) ingeschreven voor de externe begeleiding en ondersteuning
bij het invoeren van een nieuw financieel IT-instrumentarium

Artikel

330/123-48

Andere administratiekosten

-

6.000,00 EUR

Er worden middelen voorzien voor receptie- en logistieke kosten voor de organisatie van
personeelsactiviteiten.

Artikel

330/124-48

Andere technische kosten

-

18.500,00 EUR

Op dit artikel voorziet men de uitgaven voor gadgets voor het algemeen communicatie- en onthaalbeleid.

Artikel

33000/123-02

Kantoorbenodigdheden

-

22.000,00 EUR

Op dit artikel worden de uitgaven voor drukwerken aangerekend.

Artikel

33001/123-06

Kosten toegang Rijksregister

-

2.000,00 EUR

Het krediet wordt voorzien voor de kosten verbonden aan de toegang tot het Rijksregister voor een
gecentraliseerde, geautomatiseerde en meer gerichte gegevensverwerking.

Artikel

33002/123-06

Kosten voor digitale communicatie

-

10.000,00 EUR

Dit krediet wordt aangewend voor de ontwikkeling en verbetering van het intranet en het implementeren
van webtoepassingen.

Artikel

33003/123-06

Kosten voor communicatieprojecten

-

88.500,00 EUR

De middelen worden gebruikt voor de realisatie van communicatieproducten en -instrumenten voor de
promotie van het Brussels Gewest, meer bepaald Brussel als leer-, leef-, woon- en werkstad.

Artikel

33004/123-06

Kosten voor evenementiële communicatie

-

50.000,00 EUR

Er wordt een budget voorzien voor de organisatie van evenementen van de VGC: personeelsevenementen
maar ook evenementen naar een groter publiek.

Overdrachten
Artikel

330/332-03

Subsidies aan de vzw Vlaams-Brusselse media

-

1.489.000,00 EUR

De middelen worden aangewend voor de subsidiëring van vzw Vlaams-Brusselse Media.

Artikel

33002/332-02

Subsidies voor mediaprojecten

-

81.000,00 EUR

Het krediet wordt aangewend om bijkomende accenten in het mediabeleid van de VGC te leggen.
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Artikel

33003/332-02

Subsidies voor communicatieprojecten

-

114.000,00 EUR

Het krediet wordt voorzien voor projecten die het taal- en communicatiebeleid van de VGC ondersteunen.
Er worden bijkomende middelen (35.000 EUR) ingeschreven voor taalbeleidondersteunende trajecten met
Brusselse gemeenten.
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BUITENGEWONE UITGAVEN
1. Overzicht en evolutie per economische natuur (in miljoen EUR)
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2,48
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2,21

2. Artikelsgewijze toelichting

Investeringen
Artikel

330/742-53

Aankoop van informaticamaterieel

-

2.180.000,00 EUR

De middelen worden aangewend voor verschillende softwareprojecten voor de optimalisatie van de
werking en de dienstverlening van de VGC, en voor aankopen van hardware voor de administratiehuizen
van de VGC. In 2020 worden o.a. middelen voorzien voor de invoering van de vernieuwde HR-software,
voor de vernieuwing van het financieel beheersysteem (1.200.000 EUR), voor de vernieuwing van het
VM-Ware systeem van de VGC-administratie (600.000 EUR) en diverse kleine projecten.

Artikel

330/744-51

Aankoop van materiaal voor communicatie

-

25.000,00 EUR

Er wordt een krediet voorzien voor de aankoop van expo- en promotiemateriaal en uitgaven voor
gevelpanelen.
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GEWONE ONTVANGSTEN
1. Overzicht en evolutie per economische natuur (in miljoen EUR)
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2. Artikelsgewijze toelichting

Prestaties
Artikel

330/161-01

Ontvangsten uit communicatieprojecten

-

4.000,00 EUR

Dit artikel wordt gebruikt voor de ontvangsten van communicatieprojecten o.a. de woontours.
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Beleidsdomein Onderwijs en Vorming
strategische en operationele doelstellingen

SD 1

SD 2

De VGC voert een netoverschrijdend onderwijsbeleid dat gericht is op gelijke toegang tot onderwijs
en gelijke onderwijskansen.
OD 1.1

Ondersteuning van de inrichtende machten om de leerlingencapaciteit van de scholen
te verhogen

OD 1.2

Zorgen voor een goed uitgeruste infrastructuur, die beantwoordt aan de nieuwe
onderwijs- en opleidingsbehoeften en energiezuinig is

OD 1.3

Voeren van een coherent communicatiebeleid over het Nederlandstalig
onderwijsaanbod in Brussel

OD 1.4

Ondersteuning van een gezamenlijke inschrijfperiode en -methodiek

OD 1.5

Het faciliteren van de subsidieaanvragen door het aanbieden van een digitaal e-loket

De VGC biedt kwaliteitsvolle ondersteuning op maat van Brussel.
OD 2.1

Garanderen van kwaliteitsvol onderwijs dat inspeelt op het schoolpubliek i.f.v. de
eindtermen en ontwikkelingsdoelen

OD 2.2

Creëren van optimale onderwijskansen en een maximale leerwinst bij alle kinderen en
jongeren

SD 3

De VGC vernieuwt de speelpleinwerking en ondersteunt de scholen in hun kwaliteitsvol aanbod.

SD 4

Maximale ontwikkelingskansen voor kinderen en jongeren realiseren, ook in de vakanties.

SD 5

De VGC werkt mee aan een kwaliteitsvol vormingsaanbod op maat van Brussel.

SD 6

OD 5.1

Het aanbod van Nederlandstalige beroepsopleidingen afstemmen en uitbouwen i.f.v. de
noden van de Brusselse arbeidsmarkt

OD 5.2

Uitbreiding van het aanbod van Nederlandstalige beroepsopleidingen i.f.v. de noden
van de Brusselse arbeidsmarkt.

OD 5.3

Versterken van partnerschappen tussen onderwijs, opleidingen en arbeidsmarkt

OD 5.4

Promotie en kwaliteitsondersteuning van het Nederlandstalig opleidings-,
werkervarings- en inschakelingsaanbod en beroepsgericht onderwijsaanbod

OD 5.5

Toeleiding tot de arbeidsmarkt

De VGC stimuleert en investeert in het aanbod 'levenslang leren'.
OD 6.1

SD 7

Ontwikkeling van vernieuwende en flexibele leertrajecten

De VGC organiseert als inrichtende macht kwaliteitsvol onderwijs op maat van Brussel met aandacht
voor gelijke onderwijskansen.
OD 7.1

Ontwikkeling van een onderwijsaanbod- ondersteuning in een grootstedelijke context

OD 7.2

Uitbouw van duurzame campussen met een eigentijdse pedagogische visie

OD 7.3

Nastreven van een gekwalificeerde uitstroom voor elke leerling die toeleiding naar de
arbeidsmarkt verzekert

Studentenzaken
SD 8

De VGC werkt in samenwerking met andere partners aan een strategisch plan om Brussel als
studentenstad te promoten.
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OD 8.1
SD 9

OD 9.1
SD 10

Uitwerken van een strategisch plan

De VGC voert een actief, netoverschrijdend en coherent communicatiebeleid over het
Nederlandstalig studentenaanbod in het Brussels Gewest
Voeren van een actief en coherent communicatiebeleid

De VGC heeft bijzondere aandacht voor de lerarenopleidingen.
OD 10.1

Versterken van de lerarenopleiding door het zoeken van samenwerkingsverbanden

OD 10.2

Promoten van de lerarenopleidingen en het werken als leerkracht in het Brussels
Gewest

Onderwijscentrum Brussel
SD 11

SD 12

Kwaliteitsvol leren en ontwikkelen ondersteunen op maat van Brussel m.b.t. de inhouden taal en
meertaligheid, ouder- en buurtbetrokkenheid, ICT en mediawijsheid, omgaan met diversiteit en
armoede, spel en spelen en breed leren
OD 11.1

Ondersteuning en vorming van schoolteams

OD 11.2

Ondersteuning en vorming van brede scholen

OD 11.3

Aanbieden van leermiddelen en lesmateralen

OD 11.4

Taalondersteunende initiatieven ondersteunen, ontwikkelen en organiseren

OD 11.5

Ouderondersteunende initiatieven begeleiden, ontwikkelen en organiseren

Bundelen, verwerken en toegankelijk maken van expertise m.b.t. onderwijs in een grootstedelijke
en meertalige context
OD 12.1

Ontwikkelen en uitdieping expertise m.b.t. onderwijs in een grootstedelijke en
meertalige context

OD 12.2

Toegankelijk maken van expertise m.b.t. onderwijs in een grootstedelijke en
meertalige context

Centrum voor Leerlingenbegeleiding N-Brussel
SD 13

De VGC biedt kwalitatieve informatie, hulp en begeleiding aan leerlingen, ouders leerkrachten en
schooldirecties.
OD 13.1

Klantgerichte communicatie naar onderwijsinstellingen

OD 13.2

Bereiken van doelgroepen door een passend aanbod te bieden

OD 13.3

Ambassadeursrol opnemen in een grootstedelijke context

COOVI-campus
SD 14

De VGC organiseert als inrichtende macht kwaliteitsvol onderwijs op maat van Brussel met
aandacht voor gelijke onderwijskansen.
OD 14.1

Verder uitvoeren van de overeenkomst met de Scholengroep met betrekking tot de
voormalige Elishout-instellingen

Kasterlinden-campus
SD 15

De VGC organiseert buitengewoon onderwijs in Kasterlinden met aandacht voor het welzijn van
personeelsleden en leerlingen door het uitbouwen van een campuswerking gericht op

Toelichting per begrotingshoofdstuk

49

de ondersteuning van de instellingen.
OD 15.1

Gemeenschappelijke diensten voorzien ten goede van alle onderwijsinstellingen op de
campus

Kasterlinden buitengewoon basis- en secundair onderwijs
SD 16

De VGC organiseert buitengewoon onderwijs met aandacht voor de totale
persoonlijkheidsontwikkeling van de leerling en zijn/haar integratie op de arbeidsmarkt, beschutte
werkplaats en/of beschermde leefomgeving.
OD 16.1

Permanente professionalisering bij personeelsleden opdat er voor elke leerling een
passend aanbod is

OD 16.2

Ontsluiten van opgedane expertise naar belanghebbenden

OD 16.3

Verhoging van de kansen van leerlingen op tewerkstelling op de reguliere arbeidsmarkt,
beschutte werkplaats en/of beschermde leefomgeving door het aanbod van een
handelingsplan op maat

OD 16.4

Aanbod van een stimulerende leer- en leefomgeving

Zaveldal buitengewoon secundair onderwijs
SD 17

De VGC organiseert buitengewoon onderwijs met aandacht voor de totale
persoonlijkheidsontwikkeling van de leerling en integratie op de arbeidsmarkt.
OD 17.1

Verdere implementatie van de missie en visie in de dagelijkse schoolwerking

OD 17.2

Optimale begeleiding van leerlingen in armoede en bevordering van de sociale inclusie

OD 17.3

Verhoging van de arbeidsmarktparticipatie en realisatie van een vlotte integratie in de
samenleving

Kasterlinden internaat
SD 18

De VGC organiseert een aanbod voor kinderen en jongeren uit het buitengewoon onderwijs
Kasterlinden dat aandacht heeft voor het welzijn van de internen en hun schoolse prestaties.
OD 18.1

Samenwerken met de Kasterlinden-scholen teneinde een aanvullend pedagogisch
aanbod te kunnen aanbieden aan de internen

OD 18.2

Capaciteitsverhoging en verdere inrichting van een aangename leefomgeving in de
nieuwbouw Sint-Agatha-Berchem
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Onderwijs en Vorming

Actieplannen 2020
1.

Stapsgewijs investeren in scholenbouw

2.

Het inrichten van uitdagende speelplaatsen

3.

Leerlingen, studenten en cursisten kunnen gebruik maken van moderne IT uitrusting.

4.

Vermindering van de energiekosten van de scholen door het voeren van een rationeel energiebeleid

5.

Het uitvoeren van kleine renovatiewerken en herstelwerken in scholen

6.

Ondersteuning van gerichte informatiecampagnes naar kwetsbare ouders, met aandacht voor de
overgangen tussen de onderwijsniveaus

7.

Opzetten van acties om gemotiveerde leerkrachten aan te trekken en te behouden

8.

Het opzetten van een informatiecampagnes over het belang van kleuterparticipatie in het
Nederlandstalig Onderwijs in Brussel

9.

Positioneren en vernieuwen van de website ‘Onderwijs in Brussel’ als centraal informatiepunt voor
ouders, studenten, scholieren, schoolteams en vormingspartners

10. Ouders informeren over het inschrijvingssysteem en hulp bieden bij het gebruik ervan
11. Actieve promotiecampagne die zich richt op de scholieren van de laatste graad van
het secundair onderwijs om te kiezen voor het beroep van leerkracht
12. Het opzetten van campagnes en acties om leerkrachten te overtuigen in Brussel les te (blijven) geven
13. Het verder uitbouwen van een e-loket
14. Verdeling van hesjes en rugzakken met het N-Brussel logo voor leerlingen en leerkrachten in het
Nederlandstalig basisonderwijs
15. Het ontwikkelen van een kwalitatief aanbod van schoolgerelateerde organisaties
16. Het opstarten van pilootprojecten over meertaligheid
17. Subsidiëring van educatieve initiatieven in de school
18. Het verder ontwikkelen van de tienerschool
19. Subsidiëring van initiatieven met betrekking tot ouderparticipatie
20. Preventie van schoolverzuim en schooluitval via netoverschrijdende samenwerking
21. Doelgericht acties uitvoeren en/of ondersteunen ter preventie van schoolverzuim en
ongekwalificeerde uitstroom
22. Ondersteuning van het deeltijds kunstonderwijs
23. Promotie en kwaliteitsondersteuning van het NT2-aanbod en ondersteuning van het taalbeleid
Nederlands en/of taal; het creëren van voldoende oefenkansen
24. Plan geletterdheid verder uitrollen
25. Aanbod basiseducatie en cursussen Nederlands aanmoedigen bij ouders met kinderen in het
Nederlandstalig onderwijs
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26. Het zorgen voor neutrale informatie over bestaande leer- en studietrajecten via de leerwinkel
27. Promotie van het opleidingsaanbod via een beurs, folder en website
28. Ondersteuning van de sociale vormen van tewerkstelling
29. Opstart en ondersteuning van pilootprojecten en proeftuinen nieuwe opleidingen
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Begroting 2020

GEWONE UITGAVEN
1. Overzicht en evolutie per economische natuur (in miljoen EUR)
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2. Artikelsgewijze toelichting

Personeel
Artikel

400/111-12

Bezoldiging onderwijzend personeel t.l.v. de VGC

-

494.000,00 EUR

De middelen worden ingezet ter financiering van 11 voltijdse equivalenten en de weddebijslag voor 3
personeelsleden. Voor een ruimere toelichting verwijzen wij naar de algemene toelichting (Personeel) en
artikel 310/111-01.

Artikel

400/112-12

Vakantiegeld onderwijzend personeel t.l.v. de VGC

-

34.000,00 EUR

Voor de toelichting verwijzen wij naar de artikelen 310/112-01 en 400/111-12.

Artikel

400/113-12

Patronale bijdragen RSZ onderwijzend personeel t.l.v. de VGC

-

143.000,00 EUR

Voor de toelichting verwijzen wij naar de artikelen 310/113-01 en 400/111-12.

Werkingskosten
Artikel

400/122-02

Erelonen en vergoedingen voor studies en werken

-

10.000,00 EUR

Het krediet wordt aangewend voor extern (juridisch) advies in domeingerelateerde materies (onderwijs en
opleiding).

Artikel

400/123-02

Kantoorbenodigdheden

-

4.000,00 EUR

Het krediet wordt gebruikt voor drukwerk.

Artikel

400/123-07

Frankeringskosten

-

9.000,00 EUR

Het krediet wordt gebruikt voor de betaling van verzendingskosten, inclusief deze van het
Onderwijscentrum Brussel (OCB).
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Artikel

400/123-13

Beheers- en werkingskosten ICT

-

57.000,00 EUR

Het krediet wordt gebruikt voor het onderhoud en de hosting van de thematische websites van de
algemene directie Onderwijs en Vorming.

Artikel

400/123-17

Kosten voor vorming van het personeel

-

4.000,00 EUR

Voor de personeelsleden van de algemene directie Onderwijs en Vorming wordt een budget voorzien voor
specifieke vormingen en opleidingen rond domeingerelateerde onderwerpen.

Artikel

400/123-48

Andere administratiekosten

-

38.000,00 EUR

Het krediet wordt gebruikt voor kleine administratieve uitgaven ter ondersteuning van de werking van de
algemene directie Onderwijs en Vorming, alsook de kosten verbonden aan het inhuren van gastsprekers,
catering, huur lokalen, workshops en studiedagen.

Artikel

400/124-06

Communicatieprojecten Onderwijs en Vorming

-

316.000,00 EUR

Het krediet wordt gebruikt voor een kwalitatief communicatiebeleid over het Nederlandstalig onderwijs in
het Brussels Gewest. Het betreft informatieve acties en campagnes over o.a. het verhogen van
kleuterparticipatie en 'Inschrijven in Brussel'.
Het krediet wordt voor een bedrag van 65.000 EUR gefinancierd met middelen uit het Lokale
Kinderarmoedebestrijdingsplan 2016-2020.

Artikel

400/124-08

Verzekeringen

-

1.500,00 EUR

Het krediet wordt gebruikt voor de verzekering van activiteiten georganiseerd door de algemene directie
Onderwijs en Vorming.

Artikel

400/124-48

Technische werkingskosten

-

288.000,00 EUR

Het krediet wordt gebruikt voor initiatieven en acties zoals 'Avond van het Nederlandstalig onderwijs',
'Dag van de leerkracht' en de aankoop van hesjes en rugzakken voor de leerlingen en leerkrachten van
het Nederlandstalig onderwijs in het Brussels Gewest.

Artikel

400/125-06

Prestaties van derden voor de gebouwen

-

12.000,00 EUR

Het krediet wordt gebruikt voor kleinere werken in de lokalen van Sint-Joris - Cellebroersstraat.
Het krediet wordt volledig gefinancierd met middelen uit het Onderwijsfonds.

Overdrachten
Artikel

400/332-02

Subsidies - taal en geletterdheid bij volwassenen

-

1.110.000,00 EUR

De middelen worden onder andere ingezet voor de ondersteuning van anderstalige ouders met kinderen in
het Nederlandstalig onderwijs in het Brussels Gewest, alsook voor de ondersteuning van het taalbeleid en
de taalcoaching bij onderwijs- en vormingspartners.
Het krediet wordt voor een bedrag van 999.000 EUR gefinancierd met middelen van het Stedenfonds
(SD3-OD2).

Artikel

40000/435-011

Subsidie aan diensten onderwijsinfrastructuur

-

85.000,00 EUR

Voor het beheer van scholenbouwdossiers worden subsidies toegekend in functie van de aanstelling van
dossierbeheerders bij AGION en de Scholengroep Brussel van het Gemeenschapsonderwijs.

Artikel

40002/332-02

Diverse subsidies

-

600.000,00 EUR

Projecten die een meerwaarde bieden voor het Nederlandstalig onderwijs in het Brussels gewest en die
wegens de aard van de activiteit niet in aanmerking komen voor een subsidie op basis van een bestaand
subsidiereglement, worden met deze middelen ondersteund.
Het krediet wordt ten belope van 300.000 EUR gefinancierd met middelen uit het Onderwijsfonds.

Artikel

40003/332-02

Subsidies - schoolverbreding

-

976.500,00 EUR

De middelen worden ingezet voor de subsidie van projecten die belangrijk zijn in de grootstedelijke
onderwijscontext.
Het krediet wordt voor een bedrag van 232.500 EUR gefinancierd met middelen uit het Stedenfonds
(SD2-OD1).
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Artikel

40004/332-02

Subsidies - vernieuwende onderwijsprojecten en meertaligheid

-

223.000,00 EUR

Er worden middelen voorzien voor de subsidiëring van vernieuwende schoolprojecten en pilootprojecten in
het kader van meertaligheid op school.
Het krediet wordt ten belope van 223.000 EUR gefinancierd met middelen uit het onderwijsfonds.

Artikel

40005/332-01

Subsidies - begeleiding schoolloopbaan

-

757.000,00 EUR

De middelen worden ingezet voor projecten rond de problematiek van vroegtijdig schoolverlaten.
Het krediet wordt volledig gefinancierd met middelen uit het Stedenfonds (646.000 EUR voor SD3-OD1 en
111.000 EUR voor SD3-OD2).

Artikel

40007/332-02

Subsidies - levenslang en -breed leren

-

671.000,00 EUR

Het krediet wordt voorzien voor het aanbod 'Levenslang Leren'.
Het krediet wordt voor een bedrag van 91.000 EUR gefinancierd met middelen uit het Stedenfonds
(SD3-OD2).

Artikel

40008/332-02

Subsidies - verbetering schoolinfrastructuur

-

828.000,00 EUR

Het krediet wordt gebruikt voor kwaliteitsvolle, energiezuinige schoolinfrastructuur, in samenwerking met
vzw Fix en vzw Casablanco.
Het krediet wordt voor een bedrag van 585.000 EUR gefinancierd met middelen uit het Stedenfonds
(SD3-OD4).

Artikel

40009/332-02

Subsidies - scholen

-

740.000,00 EUR

Het krediet voorziet in middelen voor kwaliteitsvolle educatieve initiatieven van scholen.
Het krediet wordt ten belope van 670.000 EUR gefinancierd met middelen uit het onderwijsfonds.

Artikel

40010/332-02

Subsidies - aanbieders

-

365.000,00 EUR

Er worden middelen voorzien voor het educatieve aanbod van aanbieders voor scholen.

Artikel

41000/332-02

Subsidies - coördinatieopdrachten

-

521.000,00 EUR

De middelen worden gebruikt om partners te subsidiëren die een coördinerende en overkoepelende rol
hebben op het vlak van onderwijs en vorming.
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BUITENGEWONE UITGAVEN
1. Overzicht en evolutie per economische natuur (in miljoen EUR)
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2. Artikelsgewijze toelichting

Overdrachten
Artikel

400/631-51

Investeringssubsidies voor scholenbouw

-

49.000.000,00 EUR

Aanvragen van scholen of infrastructuurkoepels voor (ver)nieuwbouw, capaciteitsuitbreiding en
aanvullende infrastructuursubsidies worden met dit krediet ondersteund. Het krediet wordt volledig
gefinancierd met middelen uit het Onderwijsfonds.

Investeringen
Artikel

400/723-52

Aanpassingswerken aan schoolgebouwen

-

200.000,00 EUR

Er wordt een krediet voorzien voor aanpassingswerken aan gehuurde of modulaire schoolinfrastructuur in
afwachting van de realisatie van duurzame bouw- en verbouwdossiers.

Artikel

400/733-51

Erelonen voor plannen van aanleg, urbanisatie en andere studies.

-

200.000,00 EUR

Het krediet wordt gebruikt voor het uitschrijven van diverse studieopdrachten in het kader van
scholenbouw.

Artikel

400/742-53

Aankoop van informaticamaterieel

-

365.000,00 EUR

Het krediet wordt gebruikt voor aanpassingen aan de software van de webapplicatie 'Inschrijven in
Brussel', het ontwikkelen van een tool voor leerkrachten om armoede bij leerlingen te detecteren en de
migratie van de websites van de algemene directie Onderwijs en Vorming naar Drupal 8.
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GEWONE ONTVANGSTEN
1. Overzicht en evolutie per economische natuur (in miljoen EUR)
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2. Artikelsgewijze toelichting

Prestaties
Artikel

400/161-48

Diverse ontvangsten en terugvorderingen

-

330.000,00 EUR

Het betreft in hoofdzaak het terugvorderen van prefinancieringen aan organisaties of het terugvorderen
van subsidies aan organisaties die hun activiteiten hebben stopgezet of die de doelstellingen waarvoor zij
gesubsidieerd worden, niet hebben gerealiseerd.
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Studentenzaken
Actieplannen 2020
1.

Meewerken aan een samenwerkingsplatform tussen Gewest, COCOF en gemeenten met als doel
Brussel als studentenstad maximaal te promoten

2.

Samenwerken met partners om Brussel als studentenstad te promoten

3.

Het promoten van de opleidingen tot leerkracht

4.

Subsidies voor de uitreiking van de N- Brussel Master en Bachelor Thesis Award

5.

Het toekennen van projectsubsidies in het kader van studentenzaken

6.

Samenwerking met de Franstalige lerarenopleiding voor een tweetalige lerarenopleiding
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GEWONE UITGAVEN
1. Overzicht en evolutie per economische natuur (in miljoen EUR)
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2. Artikelsgewijze toelichting

Werkingskosten
Artikel

420/124-48

Technische werkingskosten

-

55.000,00 EUR

Het krediet wordt gebruikt voor de promotie van 'Brussel als studentenstad'.

Overdrachten
Artikel

420/332-02

Diverse subsidies studentenzaken

-

193.000,00 EUR

Het krediet wordt gebruikt om het imago van 'Brussel als studentenstad' te versterken en om projecten te
ondersteunen die studenten met de stad verbinden.
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Speelpleinen
Actieplannen 2020
1.

Inhoudelijke ondersteuning van de scholen bij de organisatie, opzet en uitvoering van de
speelpleinwerking

2.

Praktische en organisatorische ondersteuning van de speelpleinwerking

3.

Voorzien van voldoende kwalitatieve materialen en uitrusting voor de speelpleinen

4.

Voorzien van informaticamaterialen voor de speelpleinen

5.

Subsidiëring van scholen die een speelpleinwerking uitbouwen
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GEWONE UITGAVEN
1. Overzicht en evolutie per economische natuur (in miljoen EUR)

Evolutie krediet
1,6
1,4
1,2
krediet

1
Overdrachten
Werking skosten

0,8
0,6
0,4
0,2

0
2.

02

9
2.

01

8
2.

01

7
01
2.

2.

01

6

0

per j aar en economische groep

2016

2017

2018

2019

2020

Overdrachten

0,70

0,61

0,60

0,65

0,65

Werkingskosten

0,90

1,20

1,40

1,55

1,56

Totaal

1,60

1,81

2,00

2,20

2,21

2. Artikelsgewijze toelichting

Werkingskosten
Artikel

415/121-48

Vergoedingen voor begeleiders speelpleinwerking

-

1.350.000,00 EUR

Het krediet wordt gebruikt voor de vergoeding van alle medewerkers.

Artikel

415/124-02

Technische kosten

-

194.000,00 EUR

Het krediet is o.a. bestemd voor vorming, aankopen van didactisch materiaal voor de speelpleinen, het
organiseren van evenementen en drukwerk.

Artikel

415/124-08

Verzekeringen

-

5.000,00 EUR

Het krediet wordt gebruikt voor verzekeringspremies voor de speelpleinwerking.

Artikel

415/125-06

Prestaties van derden voor de gebouwen, eigen aan de functie

-

6.000,00 EUR

Het krediet wordt gebruikt voor de schoonmaak van gebouwen na speelpleinwerkingen.

Overdrachten
Artikel

415/332-01

Subsidies voor speelpleinen

-

650.000,00 EUR

Het krediet voorziet middelen voor de subsidiëring van de speelpleinwerking.
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BUITENGEWONE UITGAVEN
1. Overzicht en evolutie per economische natuur (in miljoen EUR)
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2. Artikelsgewijze toelichting

Investeringen
Artikel

415/742-53

Aankoop van informaticamaterieel

-

6.000,00 EUR

Het krediet wordt gebruikt om het informaticamaterieel (laptops, scanners) uit te breiden en te
vernieuwen.

Artikel

415/744-51

Aankoop van materiaal

-

25.000,00 EUR

Het krediet wordt gebruikt voor het vernieuwen en uitbreiden van de spelmaterialen en uitrusting van de
speelpleinwerking.
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GEWONE ONTVANGSTEN
1. Overzicht en evolutie per economische natuur (in miljoen EUR)
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2. Artikelsgewijze toelichting

Prestaties
Artikel

415/161-01

Bijdragen van de ouders

-

240.000,00 EUR

Op dit artikel worden de bijdragen voorzien voor deelname aan de speelpleinwerking.
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Onderwijscentrum Brussel
Actieplannen 2020
Alle initiatieven van het Onderwijscentrum Brussel zijn gericht op het versterken van kwaliteitsvol leren met
focus op de inhouden taal en meertaligheid, ouderbetrokkenheid, omgaan met diversiteit, mediawijsheid,
armoede en breed leren.
1.

Ondersteunen en vormen van schoolteams

2.

Aanbieden en ontwikkelen van leermiddelen en lesmaterialen

3.

Ontwikkelen van acties in het kader van lesgeven in Brussel

4.

Taalondersteunende initiatieven ontwikkelen, ondersteunen en organiseren met aandacht voor
meertaligheid

5.

Ouderondersteunende initiatieven ontwikkelen, ondersteunen en organiseren met aandacht voor de
meest kwetsbare ouders

6.

Ontwikkelen van expertise m.b.t. onderwijs in een grootstedelijke en meertalige context

7.

Toegankelijk maken van expertise m.b.t. onderwijs in een grootstedelijke en meertalige context
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GEWONE UITGAVEN
1. Overzicht en evolutie per economische natuur (in miljoen EUR)

Evolutie krediet
8
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Personeel
Werking skosten
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per j aar en economische groep

2016

2017

2018

2019

2020

Overdrachten

0,13

0,06

0,06

0,10

0,04

Personeel

5,21

5,58

6,43

6,75

7,27

Werkingskosten

0,27

0,26

0,26

0,21

0,24

Totaal

5,61

5,90

6,75

7,06

7,55

2. Artikelsgewijze toelichting

Personeel
Artikel

430/111-01

Bezoldiging van het personeel - OCB

-

4.798.000,00 EUR

Het krediet wordt aangewend voor de loonkost van 88,6 voltijdse equivalenten.
Het krediet op economische natuur 11 wordt voor een bedrag van 452.414 EUR gefinancierd met middelen
van het Stedenfonds, voor de realisatie van SD2-OD1 van de beleidsovereenkomst Stedenfonds.
Voor de looncomponenten verwijzen wij naar de algemene toelichting van de begroting (Personeel).

Artikel

430/111-02

Bezoldiging v/d gesubsidieerde contractuelen - OCB

-

538.000,00 EUR

Het krediet wordt berekend op basis van de verloning van 11 voltijdse equivalenten.
Voor de looncomponenten verwijzen wij naar de algemene toelichting en de toelichting bij artikel
310/111-01 en 02.

Artikel

430/112-01

Vakantiegeld van het personeel - OCB

-

341.000,00 EUR

Voor de toelichting verwijzen wij naar de artikelen 430/111-01 en 310/112-01.

Artikel

430/112-02

Vakantiegeld v/d gesubsidieerde contractuelen - OCB

-

39.000,00 EUR

Voor de toelichting verwijzen wij naar de artikelen 430/111-02 en 310/112-02.

Artikel

430/113-01

Patronale bijdragen RSZ voor het personeel - OCB

-

1.355.000,00 EUR

Voor de toelichting verwijzen wij naar de artikelen 310/113-01 en 430/111-01.

Artikel

430/113-02

Patronale bijdragen RSZ voor gesco's - OCB

-

156.000,00 EUR

Voor de toelichting verwijzen wij naar de artikelen 310/113-02 en 430/111-02.
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Artikel

430/113-21

Patronale bijdragen pensioenen - OCB

-

39.000,00 EUR

Voor de toelichting verwijzen wij naar de artikelen 310/113-21 en 430/111-01.

Werkingskosten
Artikel

430/121-01

Reis- en verblijfskosten

-

12.000,00 EUR

Het krediet wordt gebruikt voor de vergoedingen voor verplaatsingen die personeelsleden in opdracht van
de werkgever uitvoeren, alsook de kosten verbonden aan studiereizen voor (internationale)
samenwerkingsverbanden.

Artikel

430/121-48

Vergoedingen

-

45.000,00 EUR

Het krediet wordt gebruikt voor de vergoeding van de medewerkers van de Lente- en Zomerschool voor
anderstalige nieuwkomers.

Artikel

430/123-17

Kosten voor vorming van het personeel

-

16.000,00 EUR

Er worden middelen voorzien voor de vorming van de OCB-personeelsleden, met specifieke aandacht voor
meertaligheid, armoede, STEM en onderwijsinnovatie. Ook de aanvangsbegeleiding van nieuwe
medewerkers wordt met dit krediet betaald.

Artikel

430/123-48

Andere administratiekosten

-

26.000,00 EUR

Het krediet wordt gebruikt voor kleine uitgaven zoals kleine drukwerken, abonnementen, kantoormaterieel
en klein didactisch ondersteunend materieel. De catering en kosten verbonden aan het vormingsaanbod
voor scholen en activiteiten voor het aantrekken en houden van leerkrachten, worden met dit krediet
gerealiseerd.

Artikel

430/124-02

Technische benodigdheden - didactisch materiaal

-

50.000,00 EUR

Het krediet wordt aangewend voor het actualiseren van het aanbod in de onderwijsbibliotheek en de
aankoop van klein didactisch materiaal. Bij de aankoop wordt specifiek aandacht besteed aan de thema's
meertaligheid, armoede, STEM en onderwijsinnovatie.

Artikel

430/124-48

Technische kosten

-

95.000,00 EUR

Kosten in functie van de vorming en ondersteuning van scholen worden met dit krediet gerealiseerd. Ook
uitgaven voor de realisatie van de Lente- en Zomerschool en de organisatie van activiteiten voor het
aantrekken en houden van leerkrachten in Brussel. Deze middelen worden daarnaast aangewend voor
drukwerk, het uitbesteden van specifieke taken aan derden, materiaalontwikkeling en de aankoop van
ondersteunend materieel (o.a. tools en instrumenten voor scholen in het omgaan met armoede,
meertaligheid, ouderbetrokkenheid, breed leren).

Overdrachten
Artikel

430/435-010

Bijdrage in de loonkost gedragen door andere overheden

-

37.000,00 EUR

Er worden middelen voorzien om de loonkost van onderwijsondersteuners met een detachering terug te
betalen. De loonuitgaven worden gefinancierd door de Vlaamse Gemeenschap en teruggevorderd van de
Vlaamse Gemeenschapscommissie.
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BUITENGEWONE UITGAVEN
1. Overzicht en evolutie per economische natuur (in miljoen EUR)

Evolutie krediet
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0,05

0,08

0,08
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2. Artikelsgewijze toelichting

Investeringen
Artikel

430/744-51

Aankoop van materiaal

-

30.000,00 EUR

Een leslokaal in het Onderwijscentrum Brussel wordt ingericht voor het geven van trainingen aan
leerkrachten met specifieke focus op de onderwijsinhouden Taal en STEM.
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GEWONE ONTVANGSTEN
1. Overzicht en evolutie per economische natuur (in miljoen EUR)
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0,69

0,70

0,40

0,40

0,46

2. Artikelsgewijze toelichting

Overdrachten
Artikel

430/380-01

Vergoedingen voor kleine schade

-

1.000,00 EUR

Op dit artikel worden de vergoedingen voor kleine schade voorzien.

Artikel

430/465-05

Premie voor gesubsidieerde contractuelen

-

403.000,00 EUR

Voor de gesubsidieerde contractuelen in het OCB wordt een toelage toegekend door Actiris.

Artikel

430/465-06

Bijdrage Vlaamse Gemeenschap Milieuzorg Op School

-

56.000,00 EUR

De ontvangst in het kader van de overeenkomst met de Vlaamse Regering met betrekking tot het project
'Milieuzorg op School' (MOS) in de Brusselse scholen wordt vanaf dit werkjaar voorzien onder dit
hoofdstuk. Het OCB is de tewerkstellingsplaats van de MOS-begeleider; hij wordt aangestuurd door het
OCB.
De loonkost van de MOS-begeleider wordt volledig terugbetaald door de Vlaamse Gemeenschap.
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Centrum voor Leerlingenbegeleiding N-Brussel
Actieplannen 2020
1.

Uitvoeren van het pedagogisch project van de VGC-Onderwijsinstellingen.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Het CLB wil bijdragen tot de beste ontwikkelingskansen en welbevinden van elk kind.
Het CLB bouwt grootstedelijke expertise verder uit m.b.t. leerlingenbegeleiding.
Het CLB biedt dienstverlening aan voor leerlingen, ouders en personeelsleden uit scholen.
Het CLB helpt bij leren en studeren.
Het CLB helpt bij het psychisch en sociaal functioneren.
Het CLB streeft er naar elke kind te begeleiden naar een schoolloopbaan die het meeste
ontplooiingskansen biedt.
Het CLB biedt preventieve gezondheidszorg door de inrichting van verplichte contactmomenten en wil
optreden als een laagdrempelig aanspreekpunt voor gezondheidsvragen.
Het CLB streeft resultaatsgerichte samenwerking na met het CLB Brussel van het GO!
Het CLB is een betrouwbare partner in de netoverschrijdende samenwerking met andere CLB’s.
Het CLB voert acties uit ter preventie van schoolverzuim en ongekwalificeerde uitstroom in het kader
van Meldpunt KANS. Het CLB neemt haar verplichte opdracht op m.b.t. leerplichtcontrole.
Het CLB optimaliseert haar interne organisatiestructuur door de implementatie van zelfsturende
teams.
Het CLB zet in op de professionalisering van haar medewerkers en neemt maatregelen ter verhoging
van de draagkracht en motivatie.
Het CLB vergroot haar expertise in de omgang met gedragsproblemen op school.
Het CLB investeert in schoolnabij en onafhankelijk werken.
Het CLB werkt haar interne kwaliteitszorg verder uit.
Het CLB investeert in een nog betere afstemming van haar werking op de context van de scholen.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
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GEWONE UITGAVEN
1. Overzicht en evolutie per economische natuur (in miljoen EUR)
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0,00
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2,47

2,47
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0,42

0,39

0,36

0,42

0,44
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2,89

2,90

2,87

2,98

3,07

2. Artikelsgewijze toelichting

Personeel
Artikel

490/111-01

Bezoldiging van het personeel

-

18.000,00 EUR

Het krediet wordt aangewend voor de loonkost van het personeel voor 0,5 voltijds equivalent.
Voor de looncomponenten verwijzen wij naar de algemene toelichting van de begroting (Personeel).

Artikel

490/111-11

Bezoldiging onderwijzend personeel t.l.v. de Vlaamse Gemeenschap

-

2.500.000,00 EUR

Het krediet wordt gebruikt voor de loonkost van het gesubsidieerd onderwijzend personeel, betaald door
de Vlaamse Gemeenschap. Tegenover deze uitgaven staan correlatieve ontvangsten (zie artikel
490/461-01).

Artikel

490/111-12

Bezoldiging onderw. personeel tlv de VGC

-

26.000,00 EUR

Het krediet op dit artikel wordt aangewend voor de eindejaarsbonus van het onderwijzend personeel dat
ten laste is van de VGC.

Artikel

490/112-01

Vakantiegeld

-

2.000,00 EUR

Voor de toelichting verwijzen wij naar de artikelen 490/111-01 en 310/112-01.

Artikel

490/113-01

Patronale bijdragen RSZ voor het personeel

-

6.000,00 EUR

Voor de toelichting verwijzen wij naar de artikelen 490/111-01 en 310/113-01.

Artikel

490/113-12

Patr. bijdr. RSZPPO onderwijzend personeel

-

8.000,00 EUR

Voor de toelichting bij dit artikel verwijzen wij naar de artikelen 490/111-12 en 310/113-01.

Werkingskosten
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Artikel

490/121-01

Reis- en verblijfskosten

-

90.000,00 EUR

Het krediet wordt gebruikt voor de vergoedingen voorzien voor verplaatsingen die personeelsleden in
opdracht van de werkgever uitvoeren.

Artikel

490/122-03

Erelonen en vergoedingen

-

9.000,00 EUR

Het krediet wordt gebruikt voor het inhuren van externe expertise.

Artikel

490/123-07

Frankeringskosten

-

1.000,00 EUR

Het krediet wordt gebruikt voor verzendingskosten.

Artikel

490/123-11

Telefoonkosten

-

15.000,00 EUR

Het krediet wordt gebruikt voor kosten verbonden aan vaste en mobiele telefonie.

Artikel

490/123-12

Huur en onderhoudskosten bureaumateriaal en -meubilair

-

5.000,00 EUR

Het krediet wordt gebruikt voor diverse herstellingen en onderhoudskosten van het materiaal en de huur,
het gebruik en het onderhoud van de kopieertoestellen.

Artikel

490/123-13

Beheers- en werkingskosten ICT

-

25.000,00 EUR

Het krediet wordt gebruikt voor de beheers- en onderhoudskosten van het informaticamateriaal en de
kosten verbonden aan het gebruik van software.

Artikel

490/123-17

Kosten voor vorming van het personeel

-

18.000,00 EUR

Het krediet wordt gebruikt voor professionaliseringsinitiatieven van personeelsleden.

Artikel

490/123-48

Andere administratiekosten

-

9.000,00 EUR

Het krediet wordt gebruikt voor de aankoop van kantoorbenodigdheden en voor de kosten verbonden aan
catering en de huur van externe lokalen.

Artikel

490/124-02

Technische benodigdheden

-

6.000,00 EUR

Het krediet wordt gebruikt voor de aankopen van pedagogisch en diagnostisch materiaal.

Artikel

490/124-06

Technische werking

-

44.000,00 EUR

Het krediet wordt gebruikt voor het transport van leerlingen van en naar de medische circuits. Ook kleine
andere uitgaven verbonden aan de werking van het CLB worden met dit krediet betaald.

Artikel

490/124-08

Verzekeringen

-

1.000,00 EUR

Er worden middelen voorzien voor verzekeringen, meer bepaald burgerlijke aansprakelijkheid en diefstal.

Artikel

490/124-48

Technische kosten

-

16.000,00 EUR

Het krediet wordt voorzien voor kosten verbonden met de organisatie van professionele ondersteuning
aan scholen.

Artikel

490/125-06

Prestaties van derden voor de gebouwen

-

10.000,00 EUR

Het krediet wordt gebruikt voor onderhoud en herstellingen.
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Artikel

490/125-12

Levering van elektriciteit voor gebouwen

-

18.000,00 EUR

Het krediet wordt gebruikt voor privatieve elektriciteitskosten.

Artikel

490/125-48

Andere kosten voor de gebouwen

-

4.000,00 EUR

Het krediet wordt gebruikt voor het onderhoud van de gebouwen.

Artikel

490/126-01

Huur en huurlasten van onroerende goederen

-

165.000,00 EUR

Het krediet wordt gebruikt voor de huur en gemene lasten voor het gebruik van alle locaties.

Overdrachten
Artikel

490/435-010

Terugbetaling aan Scholengroep Brussel

-

65.000,00 EUR

Conform de samenwerkingsovereenkomst van het CLB N-Brussel en het CLB Brussel van het GO! wordt
een deel van de dagelijkse aankopen voorgefinancierd door de Scholengroep Brussel van het GO!. Deze
voorfinanciering wordt (per kwartaal) teruggevorderd.
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BUITENGEWONE UITGAVEN
1. Overzicht en evolutie per economische natuur (in miljoen EUR)
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2. Artikelsgewijze toelichting

Investeringen
Artikel

490/723-52

Aanpassingswerken aan schoolgebouwen

-

15.000,00 EUR

Er wordt een krediet voorzien voor kleine infrastructurele werken bij schade.

Artikel

490/741-98

Aankoop van meubilair

-

3.000,00 EUR

Er wordt een beperkt krediet voorzien herstelling of aankoop van meubilair.

Artikel

490/742-53

Aankoop van informaticamaterieel

-

10.000,00 EUR

Het krediet wordt gebruikt voor de herstelling of aankoop van ICT-materieel.

Artikel

490/744-51

Aankoop van uitrustingsmaterieel

-

8.000,00 EUR

Het krediet wordt gebruikt voor de aankoop van diagnostisch materiaal.
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GEWONE ONTVANGSTEN
1. Overzicht en evolutie per economische natuur (in miljoen EUR)
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2. Artikelsgewijze toelichting

Prestaties
Artikel

490/161-01

Rechtstreekse prestaties

-

10.000,00 EUR

Het CLB is als Multidisciplinair Team erkend om documenten samen te stellen die jongeren toegang
verlenen tot de niet-rechtstreekse jeugdhulpverlening. Voor de dossiervorming ontvangt het CLB een
vergoeding van het Agentschap Jongerenwelzijn.

Artikel

490/161-48

Diverse ontvangsten en terugvorderingen

-

15.000,00 EUR

Conform de samenwerkingsovereenkomst van het CLB N-Brussel en het CLB Brussel van het GO! wordt
een deel van de dagelijkse aankopen voorgefinancierd door de Vlaamse Gemeenschapscommissie. Deze
voorfinanciering wordt (per kwartaal) teruggevorderd.

Overdrachten
Artikel

490/380-01

Vergoedingen voor kleine schade

-

1.000,00 EUR

Het krediet wordt voorzien voor schadevergoedingen.

Artikel

490/461-01

Bijdrage Vlaamse Gemeenschap in de bezoldiging

-

2.500.000,00 EUR

Het krediet stemt overeen met de uitgaven voorzien op artikel 490/111-11.

Artikel

490/463-01

Bijdrage Vlaamse Gemeenschap voor werkingskosten

-

335.000,00 EUR

De Vlaamse Gemeenschap erkent, financiert en subsidieert de werking van het CLB met een
werkingstoelage. Daarnaast betaalt de Vlaamse Gemeenschap de vervoerskosten van het
woon-werkverkeer van de personeelsleden terug.

Artikel

490/465-48

Subsidies Vlaamse Gemeenschap voor vorming

-

4.000,00 EUR

De Vlaamse Gemeenschap voorziet een subsidie die is bestemd voor professionaliseringsdoeleinden van de
CLB-medewerkers.
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COOVI-campus
Actieplannen 2020
1.

Uitvoering van de convenant “Geconditioneerde overheveling van de COOVI-campus van de Vlaamse
Gemeenschapscommissie aan de Scholengroep Brussel van het Gemeenschapsonderwijs”

2.

Uitvoering van de overeenkomst tussen de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de Stichting
Administratieve Overdrachtscel (AOC) in het kader van de geconditioneerde overheveling van de
campus COOVI.
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GEWONE UITGAVEN
1. Overzicht en evolutie per economische natuur (in miljoen EUR)
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2. Artikelsgewijze toelichting

Personeel
Artikel

492/111-01

Bezoldiging van het niet-onderwijzend personeel

-

345.000,00 EUR

Het krediet wordt aangewend voor de loonkost van 8,22 voltijdse equivalenten.
Voor de looncomponenten verwijzen wij naar de algemene toelichting van de begroting (Personeel) en
artikel 310/111-01.

Artikel

492/111-12

Bezoldiging van het onderwijzend personeel t.l.v. de VGC

-

12.000,00 EUR

Het krediet wordt aangewend voor de loonkost van 0,2 voltijdse equivalent.
Voor de looncomponenten verwijzen wij naar de algemene toelichting van de begroting (Personeel) en
artikel 310/111-01.

Artikel

492/112-01

Vakantiegeld van het niet-onderwijzend personeel

-

25.000,00 EUR

Voor de toelichting verwijzen wij naar de artikelen 492/111-01 en 310/112-01.

Artikel

492/112-12

Vakantiegeld van het onderwijzend personeel t.l.v. de VGC

-

1.000,00 EUR

Voor de toelichting verwijzen wij naar de artikelen 492/111-012 en 310/112-01.

Artikel

492/113-01

Patronale bijdragen RSZ niet-onderwijzend personeel

-

54.000,00 EUR

Voor de toelichting verwijzen wij naar de artikelen 492/111-01 en 310/113-01.

Artikel

492/113-12

Patronale bijdragen RSZ onderwijzend personeel t.l.v. de VGC

-

2.000,00 EUR

Voor de toelichting verwijzen wij naar de artikelen 492/111-12 en 310/113-01.
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Artikel

492/113-21

Patronale bijdragen voor pensioenen van het niet-onderwijzend personeel

-

100.000,00 EUR

Voor de toelichting verwijzen wij naar de artikelen 492/111-01 en 310/113-21.

Artikel

492/113-32

Patronale bijdragen voor pensioenen van het onderwijzend personeel

-

4.000,00 EUR

Voor de toelichting verwijzen wij naar de artikelen 492/111-12 en 310/113-21.

Werkingskosten
Artikel

492/125-06

Prestaties van derden voor de gebouwen

-

10.000,00 EUR

Het krediet wordt gebruikt voor herstellingen bij schade.

Overdrachten
Artikel

492/435-01

Dotatie aan de Administratieve Overdrachtscel

-

595.000,00 EUR

In uitvoering van de overeenkomst tussen de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de Stichting
Administratieve Overdrachtscel (AOC) in het kader van de geconditioneerde overheveling van de campus
Elishout worden middelen toegewezen aan de Administratieve Overdrachtscel.
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BUITENGEWONE UITGAVEN
1. Overzicht en evolutie per economische natuur (in miljoen EUR)

Evolutie krediet
10

krediet

8
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Overdrachten
4
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01
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01
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0

per j aar en economische groep

2016

2017

2018

2019

2020

Investeringen

1,61

4,58

9,16

8,75

0,20

Overdrachten

0,00

0,00

0,00

0,00

8,20

Totaal

1,61

4,58

9,16

8,75

8,40

2. Artikelsgewijze toelichting

Overdrachten
Artikel

492/631-51

Investeringssubsidie aan de Administratieve Overdrachtscel

-

8.200.000,00 EUR

Er wordt een subsidie voorzien voor de renovatiewerken door de Scholengroep Brussel van gebouw 3 op
de COOVI-campus.

Investeringen
Artikel

492/723-52

Nieuwbouw, studies en aanpassingswerken aan gebouwen

-

100.000,00 EUR

Het krediet wordt aangewend voor het buitengewoon onderhoud van de COOVI-campus.

Artikel

492/733-51

Erelonen vr plannen van aanleg, urbanisatieplannen en andere studies

-

100.000,00 EUR

Dit krediet is bestemd voor de vergoeding van studiebureaus voor de opmaak van het dossier
'omgevingsaanleg'.
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Kasterlinden campus
Actieplannen 2020
1.

De aankopen en processen die van toepassing zijn voor de verschillende entiteiten van de campus
Kasterlinden – De Poolster worden centraal beheerd.

2.

Kasterlinden zet in op een optimale organisatiestructuur en –werking.
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GEWONE UITGAVEN
1. Overzicht en evolutie per economische natuur (in miljoen EUR)

Evolutie krediet
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Overdrachten

0,03

0,03

0,06

0,09

0,09

Personeel

0,60

0,59

0,58

0,59

0,63

Schuld

2,32

2,27

2,43

2,47

2,50

Werkingskosten

1,03

1,08

1,04

1,06

1,14

Totaal

3,98

3,97

4,11

4,21

4,36

2. Artikelsgewijze toelichting

Personeel
Artikel

496/111-01

Bezoldiging van het personeel

-

358.000,00 EUR

Het krediet wordt aangewend voor loonkost van 10,2 voltijdse equivalenten.
Voor de looncomponenten verwijzen wij naar de algemene toelichting van de begroting (Personeel) en
artikel 310/111-01.

Artikel

496/111-12

Bezoldiging van het onderwijzend personeel t.l.v. de VGC

-

93.000,00 EUR

Het krediet wordt aangewend voor de loonkost van 1,8 voltijdse equivalenten.
Voor de looncomponenten verwijzen wij naar de algemene toelichting van de begroting (Personeel) en
artikel 310/111-01.

Artikel

496/112-01

Vakantiegeld van het personeel

-

26.000,00 EUR

Voor de toelichting verwijzen wij naar de artikelen 496/111-01 en 310/112-01.

Artikel

496/112-12

Vakantiegeld van het onderwijzend personeel

-

7.000,00 EUR

Voor de toelichting verwijzen wij naar de artikelen 496/111-12 en 310/112-01.

Artikel

496/113-01

Patronale bijdragen RSZ voor het personeel

-

100.000,00 EUR

Voor de toelichting verwijzen wij naar de artikelen 496/111-01 en 310/113-01.
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Artikel

496/113-12

Patronale bijdragen RSZ onderwijzend personeel t.l.v. de VGC

-

20.000,00 EUR

Voor de toelichting verwijzen wij naar de artikelen 496/111-12 en 310/113-01.

Artikel

496/113-21

Patronale bijdragen voor pensioenen

-

10.000,00 EUR

Voor de toelichting verwijzen wij naar de artikelen 496/111-01 en 310/113-21.

Artikel

496/113-32

Patronale bijdragen pensioenen onderwijzend personeel t.l.v. de VGC

-

14.000,00 EUR

Voor de toelichting verwijzen wij naar de artikelen 496/111-12 en 310/113-21.

Werkingskosten
Artikel

496/121-01

Reis- en verblijfskosten

-

1.000,00 EUR

Het krediet wordt gebruikt voor vergoedingen voor de verplaatsingen die personeelsleden in opdracht van
de werkgever uitvoeren voor zendingen en vormingen.

Artikel

496/123-07

Frankeringskosten

-

1.000,00 EUR

Het krediet wordt gebruikt voor verzendingskosten.

Artikel

496/123-11

Telefoonkosten

-

45.000,00 EUR

Het krediet wordt gebruikt voor kosten verbonden met vaste en mobiele telefonie.

Artikel

496/123-12

Huur- en onderhoudskosten

-

95.000,00 EUR

Het krediet wordt gebruikt voor diverse herstellingen en onderhoudskosten van het materiaal en voor de
huur, het gebruik en het onderhoud van de kopieertoestellen.

Artikel

496/123-13

Beheers- en werkingskosten ICT

-

65.000,00 EUR

Het krediet wordt gebruikt voor beheers- en onderhoudskosten van het informaticamateriaal en de kosten
verbonden aan het gebruik van software.

Artikel

496/123-17

Kosten voor vorming van het personeel

-

5.000,00 EUR

Het krediet wordt gebruikt voor professionaliseringsinitiatieven van personeelsleden.

Artikel

496/123-48

Andere administratiekosten

-

17.000,00 EUR

Het krediet wordt gebruikt voor de aankoop van kantoorbenodigdheden en voor de kosten verbonden aan
catering en de huur van externe lokalen.

Artikel

496/124-02

Technische benodigdheden

-

73.000,00 EUR

Er worden middelen voorzien voor het aanschaffen van onderhoudsproducten, EHBO-materiaal en facilitair
materiaal. Het krediet wordt ook gebruikt voor de aankoop van grondstoffen voor het bereiden van
maaltijden.

Artikel

496/124-06

Prestaties van derden, eigen aan de functie

-

12.000,00 EUR

Het krediet wordt gebruikt voor het aankopen van materiaal en voor de kosten verbonden aan de
samenwerking met andere scholen en partners.

Artikel

496/124-08

Verzekeringen

-

5.000,00 EUR

Het krediet wordt voorzien voor het verzekeren van didactisch materiaal, meubilair en
informaticamateriaal.
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Artikel

496/124-48

Technische kosten

-

12.000,00 EUR

Het krediet wordt gebruikt voor onderhoud en herstelling van materiaal. Ook de kosten van aanschaf en
onderhoud van werkkledij worden met het krediet betaald.

Artikel

496/125-03

Brandstoffen voor de verwarming van de gebouwen

-

32.000,00 EUR

Het krediet wordt gebruikt voor de kosten verbonden met de verwarming van de lokalen.

Artikel

496/125-06

Prestaties van derden voor de gebouwen

-

620.000,00 EUR

Het krediet wordt gebruikt voor de betaling van het eigenaarsonderhoud, het gebruikersonderhoud en
beveiliging van de gebouwen.

Artikel

496/125-08

Verzekering van de onroerende goederen

-

8.000,00 EUR

Het krediet wordt gebruikt voor de verzekeringspremies van onroerende goederen en hun inboedel die
eigendom zijn van de Vlaamse Gemeenschapscommissie.

Artikel

496/125-12

Levering van elektriciteit voor de gebouwen

-

96.000,00 EUR

Het krediet wordt gebruikt voor de kosten verbonden met het elektriciteitsverbruik.

Artikel

496/125-15

Levering van water voor de gebouwen

-

14.000,00 EUR

Het krediet wordt gebruikt voor de kosten verbonden met het watergebruik.

Artikel

496/127-08

Verzekeringen van voertuigen

-

1.000,00 EUR

Het krediet wordt gebruikt voor de verzekeringen van de voertuigen.

Artikel

496/127-12

Leasing voertuigen

-

20.000,00 EUR

Het krediet wordt gebruikt voor de leasingkosten van de voertuigen.

Artikel

496/127-48

Andere kosten voor voertuigen

-

12.000,00 EUR

Het krediet wordt gebruikt voor de aankoop van brandstoffen voor de voertuigen en de betaling van
andere kosten aan de voertuigen.

Artikel

49600/125-06

Prestaties van derden voor de gebouwen

-

4.000,00 EUR

Het krediet wordt gebruikt voor de facilitaire kosten zoals afvalophaling en ongediertebestrijding.

Overdrachten
Artikel

496/435-010

Bijdrage in de werkingskosten

-

92.000,00 EUR

Het krediet wordt gebruikt om de loonkosten terug te betalen van personeelsleden die voorgefinancierd
worden door de Vlaamse Gemeenschap.

Schuld
Artikel

496/211-03

Financiële kosten van leasingschulden

-

1.817.000,00 EUR

Het krediet wordt aangewend voor de beschikbaarheidsvergoeding voor het DBFM-contract, meer bepaald
de rentelasten.
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Artikel

496/911-03

Beschikbaarheidsvergoeding

-

683.000,00 EUR

Het krediet wordt aangewend voor de beschikbaarheidsvergoeding voor het DBFM-contract, meer bepaald
de schuldaflossing.
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BUITENGEWONE UITGAVEN
1. Overzicht en evolutie per economische natuur (in miljoen EUR)
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1,06
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2. Artikelsgewijze toelichting

Investeringen
Artikel

496/723-52

Aanpassingswerken aan de campus

-

50.000,00 EUR

Het krediet wordt voorzien voor het buitengewoon onderhoud van de Kasterlindencampus.

Artikel

496/741-98

Aankoop van meubilair

-

6.000,00 EUR

Het krediet wordt voorzien voor het vervangen van beschadigd meubilair of het aankopen van nieuw
meubilair in functie van een stijging van het aantal leerlingen.

Artikel

496/742-53

Aankoop van informaticamaterieel

-

15.000,00 EUR

Er worden middelen voorzien voor de vervanging van de desktops van het administratief en technisch
personeel op de campus. De desktops zijn 8 jaar oud, uit garantie en kleine herstellingen aan het
IT-materieel worden steeds moeilijker omdat de vervangstukken niet meer te verkrijgen zijn op de markt.

Artikel

496/744-51

Aankoop van machines, exploitatiematerieel en uitrusting

-

6.000,00 EUR

Het krediet wordt gebruikt voor de aankoop van materiaal voor de technische ploeg.
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GEWONE ONTVANGSTEN
1. Overzicht en evolutie per economische natuur (in miljoen EUR)

Evolutie krediet
0,10

krediet

0,08
0,06
Overdrachten
Prestaties
0,04
0,02

0
2.

02

9
2.

01

8
2.

01

7
01
2.

2.

01

6

0

per j aar en economische groep

2016

2017

2018

2019

2020

Overdrachten

0,00

0,00

0,02

0,02

0,02

Prestaties

0,10
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0,00

0,00

Totaal

0,10

0,00
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2. Artikelsgewijze toelichting

Prestaties
Artikel

496/161-48

Andere ontvangsten en terugvorderingen

-

3.000,00 EUR

Op het artikel worden de ontvangsten voorzien voor geleverde diensten zoals catering, expertisedeling en
onkosten voor gebruik van lokalen.

Overdrachten
Artikel

496/380-01

Vergoedingen voor kleine schade

-

20.000,00 EUR

Op het artikel worden de schadevergoedingen voorzien.
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Kasterlinden buitengewoon basis- en secundair onderwijs
Actieplannen 2020
1.

Uitvoeren van het pedagogisch project van de VGC-Onderwijsinstellingen.

2.

Kasterlinden selecteert de doelen die het voor een leerling of leerlingengroep wil nastreven. De
selectie vormt de basis voor het handelingsplan.

3.

Kasterlinden richt als lesplaats kwaliteitsvol onderwijs in voor volgende doelgroepen: type 3
(leerlingen met gedrags- en emotionele stoornissen – enkel basisonderwijs), type 6 (leerlingen met
een visusbeperking), type 7 (leerlingen met een auditieve beperking en/of een spraak –en
taalstoornis) en type 9 (leerlingen met een autismespectrumstoornis).

4.

Kasterlinden programmeert opleidingen die toekomstperspectieven bieden.

5.

Kasterlinden biedt als expertisecentrum professionele ondersteuning aan scholen gewoon onderwijs
om inclusief onderwijs mogelijk te maken.

6.

Kasterlinden wil de ontplooiingskansen maximaliseren van leerlingen met oog op integratie in het leef
–en arbeidsmilieu. Hiervoor wordt doelgericht samengewerkt met partners.

7.

Kasterlinden zet in op professionalisering van de personeelsleden en neemt maatregelen ter
verhoging van de draagkracht en motivatie.

8.

Kasterlinden zet in op oplossingsgericht en zelfgestuurd werken.

9.

Kasterlinden werkt haar interne kwaliteitszorg verder uit.

10. Kasterlinden implementeert herstelgericht werken.
11. Kasterlinden zet in op ouderbetrokkenheid.
12. Kasterlinden biedt passend onderwijs voor leerlingen met bijkomende uitdagingen op gedragsmatig
vlak en op intellectueel vlak.
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GEWONE UITGAVEN
1. Overzicht en evolutie per economische natuur (in miljoen EUR)
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0,50

0,48

0,40

0,51

0,59

Totaal

6,22

6,48

6,78

6,93

7,36

2. Artikelsgewijze toelichting

Personeel
Artikel

497/111-01

Bezoldiging van het personeel

-

537.000,00 EUR

Het krediet wordt aangewend voor de loonkost van 1,8 voltijdse equivalenten en de bezoldiging van 17
busbegeleiders. De busbegeleiders worden op basis van de bestaande regelgeving terugbetaald door de
Vlaamse Gemeenschap. Voor de looncomponenten verwijzen wij naar de algemene toelichting van de
begroting (Personeel) en artikel 310/111-01.

Artikel

497/111-02

Bezoldiging v/d gesubsidieerde contractuelen

-

119.000,00 EUR

Het krediet wordt aangewend voor de loonkost van 3,8 voltijdse equivalenten.
Voor de looncomponenten verwijzen wij naar de algemene toelichting van de begroting (Personeel) en
artikel 310/111-02.

Artikel

497/111-11

Bezoldiging onderwijzend personeel t.l.v. de Vlaamse Gemeenschap

-

5.000.000,00 EUR

Het krediet wordt aangewend voor de loonkost van het gesubsidieerd onderwijzend personeel dat wordt
betaald door de Vlaamse Gemeenschap. Tegenover deze uitgaven staan correlatieve ontvangsten.

Artikel

497/111-12

Bezoldiging onderwijzend personeel t.l.v. de VGC

-

712.000,00 EUR

Het krediet wordt aangewend voor de loonkost van 7,8 voltijdse equivalenten.
Daarnaast wordt op dit artikel ook het weddecomplement van 15% voor 47 leerkrachten voorzien.
Voor de looncomponenten verwijzen wij naar de algemene toelichting van de begroting (Personeel) en
artikel 310/111-01.

Artikel

497/112-01

Vakantiegeld van het personeel

-

39.000,00 EUR

Voor de toelichting verwijzen wij naar de artikelen 497/111-01 en 310/112-01.

Artikel

497/112-02

Vakantiegeld v/d gesubsidieerde contractuelen

-

9.000,00 EUR

Voor de toelichting verwijzen wij naar de artikelen 497/111-01 en 310/112-02.
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Artikel

497/112-12

Vakantiegeld van het onderwijzend personeel t.l.v. de VGC

-

25.000,00 EUR

Voor de toelichting verwijzen wij naar de artikelen 497/111-12 en 310/112-01.

Artikel

497/113-01

Patronale bijdragen RSZ voor het personeel

-

150.000,00 EUR

Voor de toelichting verwijzen wij naar de artikelen 497/111-01 en 310/113-01.

Artikel

497/113-02

Patronale bijdragen RSZ voor gesco's

-

35.000,00 EUR

Voor de toelichting verwijzen wij naar de artikelen 497/111-01 en 310/113-02.

Artikel

497/113-12

Patronale bijdragen RSZ onderwijzend personeel t.l.v. de VGC

-

120.000,00 EUR

Voor de toelichting verwijzen wij naar de artikelen 497/111-12 en 310/113-01.

Artikel

497/113-21

Patronale bijdragen voor pensioenen

-

12.000,00 EUR

Voor de toelichting verwijzen wij naar de artikelen 497/111-12 en 310/113-01.

Artikel

497/113-32

Patronale bijdragen pensioenen v/h onderwijzend personeel t.l.v. de VGC

-

14.000,00 EUR

Voor de toelichting verwijzen wij naar de artikelen 497/111-12 en 310/113-21.

Werkingskosten
Artikel

497/121-01

Reis- en verblijfskosten

-

200.000,00 EUR

Het krediet wordt gebruikt voor de vergoedingen voor verplaatsingen die personeelsleden in opdracht van
de werkgever uitvoeren. De middelen worden hoofdzakelijk gebruikt voor de verplaatsingskosten van
medewerkers die hun expertise aanbieden in scholen. Door de stijging van het aantal personeelsleden van
het Ondersteuningsmodel stijgen ook de verplaatsingskosten.

Artikel

497/122-48

Erelonen en vergoedingen

-

47.000,00 EUR

Het krediet wordt gebruikt voor de betaling van vrijwilligers en externe expertise.

Artikel

497/123-07

Frankeringskosten

-

2.000,00 EUR

Het krediet wordt gebruikt voor verzendingskosten.

Artikel

497/123-17

Kosten voor vorming van het personeel

-

40.000,00 EUR

Het krediet wordt gebruikt voor professionaliseringsinitiatieven van personeelsleden.

Artikel

497/123-48

Andere administratiekosten

-

23.000,00 EUR

Het krediet wordt gebruikt voor de aankoop van kantoorbenodigdheden en voor de kosten verbonden aan
catering en de huur van externe lokalen.

Artikel

497/124-02

Technische benodigdheden

-

135.000,00 EUR

Het krediet wordt gebruikt voor de aankoop van grondstoffen voor de lessen en didactisch materiaal.

Artikel

497/124-06

Prestaties van derden

-

8.000,00 EUR

Het krediet wordt gebruikt voor de aankopen en de herstellingen van didactisch materiaal. De kosten
verbonden aan de samenwerking met andere scholen en partners en de huur van materiaal worden ook
met het krediet betaald. Daarnaast worden ook de prestaties van derden voor het goed functioneren van
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de netwerkapparatuur met het krediet betaald.

Artikel

497/124-22

Extramurosactiviteiten

-

85.000,00 EUR

Het krediet wordt gebruikt voor extramurosactiviteiten.

Artikel

497/124-48

Technische kosten

-

50.000,00 EUR

Kosten verbonden aan de professionele ondersteuning van scholen ter realisatie van inclusief onderwijs
worden met dit krediet verrekend.
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BUITENGEWONE UITGAVEN
1. Overzicht en evolutie per economische natuur (in miljoen EUR)
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0,06

0,06

0,08

0,09

0,19

2. Artikelsgewijze toelichting

Investeringen
Artikel

497/741-98

Aankoop van klasmeubilair

-

25.000,00 EUR

Er wordt een krediet voorzien voor de aankoop van klasmeubilair dat beter aangepast is aan de
doelgroepen OV1 en type 3.

Artikel

497/742-53

Aankoop van informaticamaterieel

-

150.000,00 EUR

Er wordt een krediet voorzien voor het vervangen van informaticamateriaal van zowel leerkrachten als
het computermateriaal in de klassen. Veel laptops en desktops van de scholen zijn acht jaar oud en uit
onderhoudscontract. Vervangstukken voor herstellingen zijn moeilijk vindbaar.

Artikel

497/744-51

Aankoop van machines en exploitatiematerieel

-

15.000,00 EUR

Het krediet wordt gebruikt voor de aankoop van materiaal voor de verschillende afdelingen.
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GEWONE ONTVANGSTEN
1. Overzicht en evolutie per economische natuur (in miljoen EUR)

Evolutie krediet
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per j aar en economische groep

2016

2017

2018

2019

2020

Overdrachten

5,59

5,78

6,02

6,50

6,54

Prestaties

0,04

0,13

0,12

0,19

0,16

Totaal

5,63

5,91

6,14

6,69

6,70

2. Artikelsgewijze toelichting

Prestaties
Artikel

497/161-48

Diverse ontvangsten en terugvorderingen

-

155.000,00 EUR

Op het artikel worden de ontvangsten voorzien van de ouders, op basis van de maandelijks toegezonden
schoolfacturen.

Overdrachten
Artikel

497/461-01

Bijdrage Vlaamse Gemeenschap in de bezoldiging

-

5.000.000,00 EUR

Het ingeschreven bedrag stemt overeen met de uitgaven voorzien op artikel 497/111-11.

Artikel

497/463-01

Bijdrage Vlaamse Gemeenschap voor werkingskosten

-

950.000,00 EUR

De Vlaamse Gemeenschap erkent, financiert en subsidieert de werking van de Kasterlindenscholen met
werkingstoelagen.

Artikel

497/463-02

Bijdrage Vlaamse Gemeenschap voor reiskosten

-

475.000,00 EUR

De Vlaamse Gemeenschap betaalt de vervoerskosten terug voor het woon-werkverkeer van de
personeelsleden. Daarnaast subsidieert de Vlaamse Gemeenschap de loonkosten van de busbegeleiders.

Artikel

497/465-05

Premie voor gesubsidieerde contractuelen

-

83.000,00 EUR

Het krediet voorziet een toelage toegekend door Actiris voor de gesubsidieerde contractuelen in
Kasterlinden.

Artikel

497/465-48

Subsidies Vlaamse Gemeenschap voor navorming

-

27.000,00 EUR

De Vlaamse Gemeenschap voorziet een subsidie die bestemd is voor professionaliseringsdoeleinden van de
personeelsleden van Kasterlinden.
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Zaveldal buitengewoon secundair onderwijs
Actieplannen 2020
1.

Uitvoeren van het pedagogisch project van de VGC-Onderwijsinstellingen.

2.

Zaveldal selecteert de doelen die het voor een leerling of leerlingengroep wil nastreven. De selectie
vormt de basis voor het handelingsplan.

3.

Zaveldal richt als lesplaats kwaliteitsvol onderwijs in voor volgende doelgroepen: basisaanbod
(leerlingen met een licht verstandelijke beperking en/of leerstoornissen) en type 3 (leerlingen met
gedrags- en emotionele stoornissen).

4.

Zaveldal programmeert opleidingen die toekomstperspectieven bieden.

5.

Zaveldal biedt als expertisecentrum professionele ondersteuning aan scholen gewoon onderwijs om
inclusief onderwijs mogelijk te maken. Zaveldal zet in op haar project De Meander.

6.

Zaveldal wil de ontplooiingskansen maximaliseren van leerlingen met oog op integratie in het leef –en
arbeidsmilieu. Hiervoor wordt doelgericht samengewerkt met partners.

7.

Zaveldal zet in op professionalisering van de personeelsleden en neemt maatregelen ter verhoging van
de draagkracht en motivatie.

8.

Zaveldal zet inhoudelijk in op het installeren van een krachtige onderwijsleeromgeving met het oog op
een brede competentie-ontwikkeling op maat.

9.

Zaveldal zet in op het ontwikkelen van time-in mogelijkheden om te werken aan effectieve
gedragsverandering.

10. Zaveldal werkt haar interne kwaliteitszorg verder uit.
11. Zaveldal breidt haar netwerk van partners verder uit om wetenschappelijk onderbouwde methodieken
te implementeren in het pedagogisch handelen.
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GEWONE UITGAVEN
1. Overzicht en evolutie per economische natuur (in miljoen EUR)
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Personeel

1,47

1,32

1,36

1,38

1,44

Werkingskosten

0,17

0,16

0,15

0,15

0,17

Totaal

1,64

1,48

1,51

1,53

1,61

2. Artikelsgewijze toelichting

Personeel
Artikel

498/111-01

Bezoldiging van het personeel

-

285.000,00 EUR

Er worden middelen voorzien voor de financiering van de loonkost van 5,5 voltijdse equivalenten en de
bezoldiging voor 1 busbegeleider.
Deze laatste worden op basis van de vigerende regelgeving terugbetaald door de Vlaamse Gemeenschap.
Voor de verschillende looncomponenten verwijzen wij naar de algemene toelichting van de begroting
(Personeel) en artikel 310/111-01

Artikel

498/111-02

Bezoldiging v/d gesubsidieerde contractuelen

-

32.000,00 EUR

Er worden middelen voorzien voor de financiering van de loonkost van 1 voltijdse equivalent.
Voor de verschillende looncomponenten verwijzen wij naar de algemene toelichting van de begroting
(Personeel) en artikel 310/111-01.

Artikel

498/111-11

Bezoldiging onderwijzend personeel t.l.v. de Vlaamse Gemeenschap

-

950.000,00 EUR

Het krediet voorziet de loonkost van het gesubsidieerd onderwijzend personeel dat wordt betaald door de
Vlaamse Gemeenschap. Tegenover deze uitgaven staan correlatieve ontvangsten.

Artikel

498/111-12

Bezoldiging onderwijzend personeel t.l.v. de VGC

-

41.000,00 EUR

De leerkrachten die in het bezit zijn van een gespecialiseerd diploma voor buitengewoon onderwijs,
ontvangen een weddecomplement van 15%. Hiervoor komen 5 personeelsleden in aanmerking.
Voor de verschillende looncomponenten verwijzen wij naar de algemene toelichting van de begroting
(Personeel).

Artikel

498/112-01

Vakantiegeld van het personeel

-

21.000,00 EUR

Voor de toelichting verwijzen wij naar de artikelen 498/111-01 en 310/112-01.
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Artikel

498/112-02

Vakantiegeld v/d gesubsidieerde contractuelen

-

3.000,00 EUR

Voor de toelichting verwijzen wij naar de artikelen 498/111-01 en 310/112-02.

Artikel

498/113-01

Patronale bijdragen RSZ voor het personeel

-

72.000,00 EUR

Voor de toelichting verwijzen wij naar de artikelen 498/111-01 en 310/113-01.

Artikel

498/113-02

Patronale bijdragen RSZ voor gesco's

-

10.000,00 EUR

Voor de toelichting verwijzen wij naar de artikelen 498/111-01 en 310/113-02.

Artikel

498/113-12

Patronale bijdragen RSZ onderwijzend personeel t.l.v. de VGC

-

3.000,00 EUR

Voor de toelichting verwijzen we naar de artikelen 498/111-12 en 310/113-01.

Artikel

498/113-21

Patronale bijdragen voor pensioenen

-

24.000,00 EUR

Voor de toelichting verwijzen wij naar de artikelen 498/111-01 en 310/113-21.

Werkingskosten
Artikel

498/121-01

Reis- en verblijfskosten

-

4.000,00 EUR

Het krediet voorziet de vergoedingen voor verplaatsingen die personeelsleden in opdracht van de
werkgever uitvoeren. Het gaat hier om zendingen of verplaatsingen voor het bijwonen van vormingen.

Artikel

498/122-48

Erelonen en vergoedingen

-

4.000,00 EUR

Het krediet wordt gebruikt voor het inhuren van externe expertise.

Artikel

498/123-07

Frankeringskosten

-

1.000,00 EUR

Het krediet wordt gebruikt voor verzendingskosten.

Artikel

498/123-11

Telefoonkosten

-

10.000,00 EUR

Het krediet wordt gebruikt voor alle communicatiekosten verbonden aan vaste en mobiele telefonie.

Artikel

498/123-12

Huur- en onderhoudskosten

-

12.000,00 EUR

Het krediet wordt gebruikt voor diverse herstellingen en onderhoudskosten van het materiaal en voor de
huur, het gebruik en het onderhoud van de kopieertoestellen.

Artikel

498/123-13

Beheers- en werkingskosten ICT

-

19.000,00 EUR

Het krediet wordt gebruikt voor de beheers- en onderhoudskosten van het informaticamateriaal.

Artikel

498/123-17

Kosten voor vorming van het personeel

-

16.000,00 EUR

Het krediet wordt gebruikt voor professionaliseringsinitiatieven van personeelsleden.

Artikel

498/123-48

Andere administratiekosten

-

7.000,00 EUR

Het krediet wordt gebruikt voor de aankoop van kantoorbenodigdheden en voor de kosten verbonden met
catering en de huur van externe lokalen.
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Artikel

498/124-02

Technische benodigdheden

-

34.000,00 EUR

Het krediet wordt gebruikt voor de aankoop van grondstoffen voor de lessen en didactisch materiaal.

Artikel

498/124-06

Prestaties van derden

-

6.000,00 EUR

Het krediet wordt gebruikt voor de herstellingen van didactisch materiaal en de aanschaf en het
onderhoud van werkkledij.

Artikel

498/124-08

Verzekeringen

-

500,00 EUR

Dit krediet betreft de kosten voor de verzekering van schoolongevallen.

Artikel

498/124-21

Benodigdheden voor prijsuitreikingen

-

1.000,00 EUR

Het krediet wordt gebruikt voor de aankoop van incentives voor de leerlingen bij projecten en
proclamaties.

Artikel

498/124-22

Extramurosactiviteiten

-

12.000,00 EUR

Het krediet wordt gebruikt voor extramurosactiviteiten.

Artikel

498/124-48

Technische kosten

-

16.000,00 EUR

Het krediet wordt gebruikt om de samenwerking met partners te versterken in functie van de
doelstellingen van de school.

Artikel

498/125-48

Bijdrage in werkingskosten voor de gebouwen

-

16.000,00 EUR

Het krediet wordt gebruikt voor het onderhoud en de herstellingen aan het gebouw.

Artikel

498/126-01

Huur lokalen

-

12.000,00 EUR

Conform de samenwerkingsovereenkomst met de vzw Sint-Goedele Brussel maakt Zaveldal gebruik van de
lokalen in de Verheydenstraat voor haar opleiding Metselaar. De kosten verbonden aan het gebruik van
materiaal en huurlasten (nutsvoorzieningen) worden met dit krediet betaald.
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BUITENGEWONE UITGAVEN
1. Overzicht en evolutie per economische natuur (in miljoen EUR)
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1,08

0,66

0,57
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0,20

2. Artikelsgewijze toelichting

Investeringen
Artikel

498/723-52

Nieuwbouw, studies en aanpassingswerken aan gebouwen

-

150.000,00 EUR

Er wordt een krediet voorzien voor de verdere afwerking van de lokalen in blok D en de verdere
inrichtingen van de speelplaats van school Zaveldal.

Artikel

498/741-98

Aankoop van meubilair

-

10.000,00 EUR

Er wordt een krediet voorzien voor de verdere inrichting van de afdeling winkelhulp.

Artikel

498/742-53

Aankoop van informaticamaterieel

-

10.000,00 EUR

Er wordt een krediet voorzien voor de laatste aanpassingen aan het netwerk in de lokalen.

Artikel

498/744-51

Aankoop van materieel

-

30.000,00 EUR

Er wordt een krediet voorzien voor de inrichting van de turnzaal.
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GEWONE ONTVANGSTEN
1. Overzicht en evolutie per economische natuur (in miljoen EUR)
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1,18

1,07
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1,18

1,07

1,08
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1,11

2. Artikelsgewijze toelichting

Prestaties
Artikel

498/161-48

Diverse ontvangsten en terugvorderingen

-

3.000,00 EUR

Het artikel voorziet diverse ontvangsten o.a. de tussenkomst van de ouders bij verlies of beschadiging
van materiaal dat ter beschikking wordt gesteld aan leerlingen.

Overdrachten
Artikel

498/380-01

Vergoedingen voor kleine schade

-

9.000,00 EUR

Het krediet wordt voorzien voor schadevergoedingen.

Artikel

498/461-01

Bijdrage Vlaamse Gemeenschap in de bezoldiging

-

950.000,00 EUR

Het krediet stemt overeen met de uitgaven voorzien op artikel 498/111-11.

Artikel

498/463-01

Bijdrage Vlaamse Gemeenschap voor werkingskosten

-

70.000,00 EUR

De Vlaamse Gemeenschap erkent, financiert en subsidieert de werking van Zaveldal met een
werkingstoelage.

Artikel

498/463-02

Bijdrage Vlaamse Gemeenschap voor reiskosten

-

50.000,00 EUR

De Vlaamse Gemeenschap betaalt de vervoerskosten terug voor het woon-werkverkeer van de
personeelsleden. Daarnaast subsidieert de Vlaamse Gemeenschap de loonkosten van de busbegeleiding.

Artikel

498/465-05

Premie voor gesubsidieerde contractuelen

-

26.000,00 EUR

Voor de gesubsidieerde contractuelen in Zaveldal wordt een toelage toegekend door Actiris.
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Artikel

498/465-48

Subsidie Vlaamse Gemeenschap voor navorming

-

3.000,00 EUR

De Vlaamse Gemeenschap voorziet een subsidie die bestemd is voor professionaliseringsdoeleinden van de
personeelsleden.
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Kasterlinden internaat
Actieplannen 2020
1.

Uitvoeren van het pedagogisch project van de VGC-Onderwijsinstellingen.

2.

Kasterlinden biedt een leer-en leefklimaat waarbij aandacht is voor ontwikkeling op de verschillende
ontwikkelingsdomeinen.

3.

Kasterlinen werkt haar interne kwaliteitszorg verder uit.

4.

Kasterlinden werkt samen met partners met het oog op een goede integratie in het leef- en
arbeidsmilieu.

5.

Kasterlinden zet in op het handelingsgericht werken.
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GEWONE UITGAVEN
1. Overzicht en evolutie per economische natuur (in miljoen EUR)
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0,04

0,04
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Totaal

0,86

0,75
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0,79

0,79

2. Artikelsgewijze toelichting

Personeel
Artikel

499/111-01

Bezoldiging van het personeel

-

36.000,00 EUR

Het krediet wordt voorzien voor de financiering van de loonkost van 1 voltijdse equivalent. Voor de
verschillende looncomponenten verwijzen wij naar de algemene toelichting van de begroting (Personeel)
en artikel 310/111-01.

Artikel

499/111-11

Bezoldiging onderwijzend personeel t.l.v. de Vlaamse Gemeenschap

-

150.000,00 EUR

Het krediet wordt aangewend voor de loonkost van het gesubsidieerd onderwijzend personeel dat wordt
betaald door de Vlaamse Gemeenschap. Tegenover deze uitgaven staan correlatieve ontvangsten.

Artikel

499/111-12

Bezoldiging van het onderwijzend personeel t.l.v. de VGC

-

376.000,00 EUR

Op dit artikel worden de middelen voorzien voor de financiering van de loonkost van 9 voltijdse
equivalenten.
Voor de looncomponenten verwijzen wij naar de algemene toelichting van de begroting (Personeel) en
artikel 310/111-01.

Artikel

499/112-01

Vakantiegeld van het niet-onderwijzend personeel t.l.v. de VGC

-

3.000,00 EUR

Voor de toelichting verwijzen wij naar de artikelen 499/111-01 en 310/112-01.

Artikel

499/112-12

Vakantiegeld van het onderwijzend personeel t.l.v. de VGC

-

27.000,00 EUR

Voor de toelichting verwijzen wij naar de artikelen 499/111-12 en 497/112-12.

Artikel

499/113-01

Patronale bijdragen RSZ

-

11.000,00 EUR

Voor de toelichting verwijzen wij naar de artikelen 499/111-01 en 310/113-01.
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Artikel

499/113-12

Patronale bijdragen RSZ onderwijzend personeel t.l.v. de VGC

-

96.000,00 EUR

Voor de toelichting verwijzen wij naar de artikelen 499/111-12 en 310/113-01.

Artikel

499/113-32

Patronale bijdragen pensioenen onderwijzend personeel t.l.v. de VGC

-

26.000,00 EUR

Voor de toelichting verwijzen wij naar de artikelen 499/111-12 en 310/113-21.

Werkingskosten
Artikel

499/121-01

Reis- en verblijfskosten

-

1.000,00 EUR

Het krediet wordt gebruikt voor de vergoedingen voor verplaatsingen die personeelsleden in opdracht van
de werkgever uitvoeren. Het gaat hier om zendingen of verplaatsingen voor het bijwonen van vormingen.

Artikel

499/122-48

Erelonen en vergoedingen

-

1.500,00 EUR

Er wordt een krediet voorzien om bij drukke momenten een vrijwilliger aan te stellen die voor bepaalde
leefgroepen activiteiten mee begeleidt.

Artikel

499/123-07

Frankeringskosten

-

500,00 EUR

Het krediet wordt gebruikt voor verzendingskosten.

Artikel

499/123-17

Kosten voor vorming van het personeel

-

4.000,00 EUR

Het krediet wordt gebruikt voor professionaliseringsinitiatieven van personeelsleden.

Artikel

499/123-48

Andere administratiekosten

-

5.000,00 EUR

Het krediet wordt gebruikt voor de aankoop van kantoorbenodigdheden en voor de kosten verbonden met
catering en de huur van externe lokalen.

Artikel

499/124-02

Technische benodigdheden

-

25.000,00 EUR

Het krediet wordt gebruikt voor de aankoop van voedingsmiddelen voor het ontbijt en het avondeten van
de internen.

Artikel

499/124-48

Technische kosten

-

20.000,00 EUR

Het krediet wordt gebruikt voor de aankoop van materialen en voor kosten voor de vrijetijdsbeleving van
de internen.
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BUITENGEWONE UITGAVEN
1. Overzicht en evolutie per economische natuur (in miljoen EUR)
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2. Artikelsgewijze toelichting

Investeringen
Artikel

499/741-98

Aankoop van meubilair

-

6.000,00 EUR

Er wordt een beperkt krediet voorzien voor het vervangen of aanvullend aankopen van meubilair.

Artikel

499/742-53

Aankoop van informaticamaterieel

-

4.000,00 EUR

Er wordt een krediet voorzien voor het vervangen van ICT-materiaal.

Artikel

499/743-51

Aankoop van fietsen

-

2.000,00 EUR

Dit krediet wordt gebruikt voor de aankoop van fietsen.

Artikel

499/744-51

Aankoop van machines, exploitatiematerieel en uitrusting

-

6.000,00 EUR

Er wordt een krediet voorzien voor de verdere uitrusting van de lokalen i.f.v. de capaciteitsuitbreiding en
nieuwe doelgroepen.
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GEWONE ONTVANGSTEN
1. Overzicht en evolutie per economische natuur (in miljoen EUR)
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per j aar en economische groep

2016
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2020

Overdrachten

0,00

0,00

0,00

0,21

0,23

Prestaties

0,08

0,09

0,09

0,07

0,07

Totaal

0,08

0,09

0,09

0,28

0,30

2. Artikelsgewijze toelichting

Prestaties
Artikel

499/161-08

Tussenkomst van de ouders

-

70.000,00 EUR

Op het artikel worden de inkomsten voorzien van de ouders, op basis van de maandelijks toegezonden
schoolfacturen.

Overdrachten
Artikel

499/461-01

Bijdrage Vlaamse Gemeenschap in de bezoldiging

-

150.000,00 EUR

Het ingeschreven bedrag stemt overeen met de uitgaven voorzien op artikel 499/111-11.

Artikel

499/465-011

Bijdragen van de Vlaamse Gemeenschap voor werkingsuitgaven

-

80.000,00 EUR

De Vlaamse Gemeenschap erkent, financiert en subsidieert de werking van het internaat met een
werkingstoelage.
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Beleidsdomein Cultuur, Jeugd en Sport
strategische en operationele doelstellingen

EEN RADAR VOOR INNOVATIE, CREATIE EN VERNIEUWING
Door gedreven en (pro)actief te zoeken naar vernieuwing zullen CJS-praktijken levendig en slagkrachtig blijven.
Dat vraagt om een hyperactieve en gevoelige radar.
SD 1

Meer Brusselaars, in het bijzonder uit aandachtsgroepen, krijgen meer en betere kansen tot
beïnvloeding van het VGC-vrijetijdsbeleid en –aanbod.
OD 1.1 Ondersteunen van de nieuw samengestelde adviesraden en hun werkgroepen met het oog op
inspraak en participatie in het VGC-beleid
OD 1.2 De onderlinge uitwisseling tussen de CJS-adviesraden voortzetten via het
(onder)voorzittersoverleg, en minstens één gezamenlijke adviesraad organiseren
OD 1.3 Via onder meer brugfiguren, tussenorganisaties (zoals BPA), trajectbegeleiding,
schoolpoortbezoeken en de mobiele balies van Paspartoe, willen we doelgroepen bereiken
met het oog op toeleiding en beleidsinput
OD 1.4 De onthaalbalies van de gemeenschapscentra, Muntpunt, de bibliotheken, de
sportinfrastructuren, het administratiehuis, … versterken door blijvend in te zetten op
vormingstrajecten voor baliemedewerkers
OD 1.5 Sportantennes, netwerk- en inspraakmomenten, … organiseren

SD 2

Kinderen en jongeren zijn onze prioriteit door een transversale aanpak en innovatieve, participatieve
methodes.
OD 2.1 Een traject verderzetten rond jonge tieners (10-15 jaar) in de gemeenschapscentra samen
met JES vzw
OD 2.2 Brusselse kinderen, jongeren en hun organisaties positief in beeld brengen via de eigen
communicatiekanalen
OD 2.3 Project ‘Empoweren van jongeren’ verderzetten binnen de sportsector
OD 2.4 Het toeleidingsproject voor kinderen naar het Zoniënwoud (W’OUT) verder zetten
OD 2.5 Jong & divers artistiek talent blijven aantrekken en ondersteunen in de gemeenschapscentra

SD 3

Dankzij meer intersectorale en interdisciplinaire samenwerking worden nieuwe praktijken gevonden,
aangemoedigd en/of gecreëerd.
OD 3.1 Overleg met het Brusselse Gewest over en opvolgen van de culturele cartografie, de culturele
databank voor evenementen, dynamiseren van de vrijetijdscommunicatie en het
sportkadaster
OD 3.2 Overleg met de Vlaamse Gemeenschap onder meer via de ‘Gemengde Ambtelijke Commissie
Brussel’
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OD 3.3 Overleg met gemeenten over onder meer sportinfrastructuur, lokaal sportaanbod,
gemeenschappelijke reglementen en tarieven gemeentelijke bibliotheken, de erfgoedbank en
ervaringsuitwisseling
OD 3.4 Bovenlokale signalen en kansen die uit de gemeentelijke cultuurbeleidsplannen 2020-2025 en
het lokale niveau naar boven komen capteren, om vervolgens om te zetten in nieuw beleid
OD 3.5 Via afspraken met Growfunding en Zinnema worden nieuwe praktijken ondersteund en
ontsloten
OD 3.6 Experimenten, projecten en werkingen ondersteunen die aandacht hebben voor verbinding
en talentontwikkeling
OD 3.7 Een netwerk- en inspiratiemoment organiseren voor de CJS-sector, voortbouwend op
ervaringen van de voorgaande edities
OD 3.8 Wisselwerking stimuleren rond goede praktijkvoorbeelden uit Brussel en Vlaanderen

WE VINDEN EN BINDEN
Een beleid voor meer en betere participatie. Het hele VGC-aanbod wil meer mensen bereiken (vinden) met meer
intensiteit in het deelnemen en deelhebben en hen structureel verbinden aan de beleidsvoering (binden).
SD 4

Meer Brusselaars voelen zich aangesproken om te participeren aan het brede vrijetijdsaanbod in de
stad.
OD 4.1 Organisaties ondersteunen die vrijetijdsaanbod organiseren en vrijetijdsdeelname faciliteren
OD 4.2 De erfgoedbank verder uitbouwen door meer gemeenten, partnerorganisaties en vrijwilligers
te betrekken
OD 4.3 Brusselaars aanzetten tot bewegen, sporten en spelen, ook in de openbare ruimte
OD 4.4 Sportpromotie-initiatieven organiseren op grootstedelijk en lokaal niveau
OD 4.5 Bibliotheekactiviteiten organiseren op grootstedelijk niveau
OD 4.6 Sterker inzetten op vraaggericht vrijetijdsaanbod in lokale werkingen en antennes in de
aandachtszones, met verhoogde aandacht voor toegankelijkheid
OD 4.7 Het CJS-aanbod verderzetten in de gevangenis van Sint-Gillis op vlak van sport en
bibliotheekwerking. Overleg voor de uitbouw van een CJS-aanbod in de toekomstige
gevangenis van Haren
OD 4.8 Het inclusief vrijetijdsaanbod verder uitbouwen voor mensen met een beperking en waar
nodig de ontwikkeling van extra exclusief vrijetijdsaanbod ondersteunen
OD 4.9 Lokale partners betrekken bij de uitbouw van en/of toeleiden naar een inclusief aanbod voor
personen met een beperking (Kasterlinden, De Ark, De Lork, begeleid wonen, …)
OD 4.10 Paspartoe verder inzetten als middel om meer mensen te laten participeren aan vrijetijd

SD 5

Kinderen en jongeren krijgen, met respect voor hun eigenheid en autonomie, meer toegang tot een
gevarieerde vrijetijdsbesteding.
OD 5.1 Een eigen aanbod organiseren in Jeugdcentrum Aximax
OD 5.2 Doorverwijsreflex stimuleren voor het vrijetijdsaanbod van kinderen en jongeren
OD 5.3 Lokale partners betrekken bij de uitbouw van het duurzame bredeschoolnetwerk, waarbij
onder andere wordt ingezet op talentontwikkeling

SD 6

Mensen in armoede en hun verenigingen zijn een expliciet aandachtspunt in alle sectorale
doelstellingen
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OD 6.1 De voordelen, de groepspas en MIA-Paspartoe verder bekend maken voor mensen in
armoede
OD 6.2 Een inschrijf- en prijzenbeleid uittekenen met Paspartoe
OD 6.3 Een driedaagse stage organiseren voor de medewerkers van de algemene directie Cultuur,
Jeugd & Sport bij organisaties uit de armoedesector
OD 6.4 Financiële drempels verder wegwerken voor participatie aan het vrijetijdsaanbod
OD 6.5 Via gerichte acties meer jongeren/kinderen en hun ouders sensibiliseren voor Paspartoe en
vrijetijdsparticipatie
OD 6.6 Ervaringen, kennis en instrumenten delen en ontwikkelen om professionals te ondersteunen
in hun leesbevorderingsopdracht met en voor sociaal maatschappelijk kwetsbare gezinnen
OD 6.7 Traject armoede verderzetten binnen de sportclubs
SD 7

Mensen, groepen en verenigingen van etnisch-cultureel diverse afkomst worden beter ondersteund in
hun jeugd-, cultuur- en sportactiviteiten.
OD 7.1 Traject interculturalisering verderzetten met het Agentschap Inburgering & Integratie en het
Minderhedenforum, voor lokaal cultuurbeleid, gemeenschapscentra en sport
OD 7.2 Opschalen van expertgroepen van NT2 en non-fictie Jeugd naar andere deelcollecties in de
Brusselse bibliotheken
OD 7.3 Uitbouwen van anderstalige collecties (incl. communicatie- en vormingstraject voor het
Russisch) in de Brusselse bibliotheken
OD 7.4 Verder inzetten van participatie bevorderende methodieken binnen het (erfgoed)aanbod
ondersteund door het Agentschap Inburgering & Integratie en het Huis van het Nederlands in
functie van een divers publiek

SD 8

Het vinden & binden van vrijwilligers krijgt overal een bevoorrechte plaats, zowel bij initiatieven die
hierop extra inzetten als binnen de eigen VGC- initiatieven.
OD 8.1 Vorming voor vrijwilligers, animatoren en lesgevers uit de jeugd- en sportsector
bekendmaken, aanmoedigen, subsidiëren en waar nodig zelf organiseren
OD 8.2 Vorming voor vrijwilligers van onder meer de erfgoedbank en Brussels Reads Aloud
organiseren

MEER EN BETERE RUIMTE
Cultuur-, jeugd- en sportactoren en -sectoren hebben een hoge nood aan meer en betere fysieke ruimte. Het
cultuur-, jeugd- en sportbeleid wil daarop inzetten door aandacht voor zowel de publieke ruimte als de plaatsen
waarop verenigingen en initiatieven zich eigen omgevingen ontwikkelen. Dat betekent onder andere een
permanente zoektocht naar meer m² en een bijzondere aandacht voor diverse kwaliteiten (functionaliteit,
toegankelijkheid, veiligheid, duurzaamheid).
SD 9

Er komt meer fysieke ruimte bij voor cultuur, jeugd en sport dankzij meer gedeeld gebruik, meer
multifunctioneel gebruik en meer gebruik van de (semi-)openbare ruimte. De gemeenschapscentra
vervullen hierbij een bijzondere functie.
OD 9.1 Een nieuwe jeugd- en sportinfrastructuur in de Gaillaitsite voorbereiden
OD 9.2 Interventies monitoren en uitvoeren in jeugd- en sportinfrastructuur door vzw FIX, en
onderzoek starten naar inzet van vzw FIX in de gemeenschapscentra
OD 9.3 Gemeenschapscentra De Vaartkapoen en Elzenhof verbouwen en een proces rond Kunst in
co-creatie ondersteunen
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SD 10

De Brusselaar krijgt meer kansen om te sporten in laagdrempelige, betaalbare en toegankelijke
sportinfrastructuur.
OD 10.1 Gesubsidieerde investeringsdossiers sportinfrastructuur opvolgen, en afsluiten en/of
vernieuwen van samenwerkingsakkoorden
OD 10.2 Naschoolse openstelling van schoolsportinfrastructuur stimuleren en ondersteunen
OD 10.3 i.s.m. SportVlaanderen verder onderzoeken van een SportVlaanderen-domein in Brussel

SD 11

Brusselse kinderen en jongeren kunnen beschikken over meer en aangepaste infrastructuur voor hun
vrijetijdsbesteding.
OD 11.1 Gesubsidieerde investeringsdossiers jeugdinfrastructuur opvolgen
OD 11.2 De bouw van het jeugdhuis en de bijhorende multifunctionele ruimte in het centrum van
Brussel starten
OD 11.3 Een checklist ontwikkelen rond de participatie van kinderen en jongeren bij
infrastructuurprojecten
OD 11.4 Fuifzalenplan verder ontwikkelen en uitrollen, en onderzoek naar meer fuifruimte in
gemeenschapscentra en jeugdhuizen

SD 12

Wie cultuur wil beoefenen vindt makkelijker een aangepaste ruimte.
OD 12.1 Gesubsidieerde investeringsdossiers cultuurinfrastructuur opvolgen
OD 12.2 Repetitieruimten voor talentvolle jongeren ontsluiten
OD 12.3 Spots.brussels mee promoten en overleg plegen over een ontwikkelingspad met het gewest
en de andere betrokken overheden
OD 12.4 In kaart brengen en sensibiliseren om toegankelijkheid te verhogen en drempels weg te
werken voor de Brusselse bibliotheekgebruikers

COMMUNICATIE
De Brusselaars, hun verenigingen en gemeenschappen hebben nood aan meer doeltreffende communicatie die
informeert, promoot en vooral enthousiasmeert voor het aanbod en de knowhow van het werkveld en de VGC.
Daarom kiezen we voor een meer samenhangende communicatiestrategie op vlak van vrije tijd, die maximaal
wordt ingebed in het globale communicatiebeleid van de VGC en de Vlaamse Gemeenschap.
SD 13

De Brusselaars ervaren de VGC meer als een converserende en betrokken overheid, die haar
informatie en kennis deelt.
OD 13.1 Toeleiders en intermediairen inschakelen voor de bekendmaking en promotie van het CJSaanbod
OD 13.2 Het werkveld en de CJS-administratie bijeen brengen en het contact bevorderen via de
organisatie van een netwerkevent en themaoproepen
OD 13.3 Brusselse kinderen, jongeren en hun organisaties positief in beeld brengen via de eigen
communicatiekanalen
OD 13.4 Sturen en begeleiden van klankbordgroepen voor de uitbouw van de Anderstalige Collecties
in de Brusselse bibliotheken

SD 14

Via meer laagdrempelige en inclusieve communicatie worden meer mensen bereikt, op een
eigentijdse manier en waar mogelijk doelgroepgericht.
OD 14.1 Maximale inzet voor de bekendmaking van het CJS-aanbod op een eigentijdse manier
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OD 14.2 Een selectie van VGC-communicatieproducten analyseren in het traject “communicatie voor
aandachtsgroepen” en een checklist opstellen voor het ontwikkelen van (nieuwe)
communicatieproducten
OD 14.3 Een Customer Relationship Managementtool (CRM) ontwikkelen om Brusselaars gerichter te
informeren over het CJS-aanbod (incl. van de gemeenschapscentra)
OD 14.4 Contacten met intermediairen en het Brussels Platform Armoede onderhouden om kwetsbare
doelgroepen beter te bereiken
OD 14.5 Paspartoe samen met Muntpunt promoten en inzetten als instrument om kansengroepen toe
te leiden naar het Brussels vrijetijdsaanbod
OD 14.6 Muntpunt verbetert de communicatiekanalen van Paspartoe, met extra aandacht voor
kansengroepen, en ontwikkelt kanalen gericht op scholen en studenten
OD 14.7 Muntpunt ontwikkelt een digitale culturele stadsgids voor bewoners, gebruikers en bezoekers
van Brussel
OD 14.8 Het Paspartoe-proces vereenvoudigen voor baliemedewerkers en eindgebruikers
OD 14.9 CJS-websites verder ontwikkelen en updaten, met extra aandacht voor toegankelijkheid
(AnySurfer-label, responsive design…)

SD 15

Via een fijnmazig netwerk van elkaar versterkende informatieknooppunten wordt de Brusselaar beter
geïnformeerd.
OD 15.1 De onthaalbalies van de gemeenschapscentra, Muntpunt, de bibliotheken, de
sportinfrastructuren, het administratiehuis, … versterken door blijvend in te zetten op
vormingstrajecten voor baliemedewerkers
OD 15.2 Muntpunt functioneert als informatie- en inschrijfbalie voor het CJS-aanbod, zowel op
permanente basis, als op ijkpunten en zet verder in op kwalitatieve vraagafhandeling
OD 15.3 Een communicatiebeleid uittekenen met Paspartoe: hoe activiteiten doorgeven voor de
voordelenbrochure, hoe de kanalen van Paspartoe optimaal benutten om acties in de kijker te
zetten, hoe en welke omruilvoordelen inzetten, …
OD 15.4 Aanwezigheid van CJS-stands op Brusselse evenementen doordenken en afstemmen
OD 15.5 De gemeenten (cultuurdiensten, bibliotheken en GC)/het lokaal cultuurbeleid ondersteunen
voor een betere afstemming van hun publiekscommunicatie (bijv. via de instap in agenda.be)

SD 16

Het Nederlands krijgt een prominente plaats in een diverse meertalige omgeving.
OD 16.1 Inschakelen van het Huis van het Nederlands als partner voor taalbeleid binnen CJS
OD 16.2 De koepels van het sociaal cultureel werk volgen vorming om lokale verenigingen te kunnen
ondersteunen in hun taalbeleid
OD 16.3 Het traject oefenkansen Nederlands uitbreiden binnen het netwerk van Brusselse
bibliotheken
OD 16.4 Brusselse bibliotheken leesbevorderingsinstrumenten aanreiken zoals de Leeslijn,
Boekenbende aan Huis, Brussels reads Aloud, Voorleesweek en leestrajecten zoals de
Jeugdboekenmaand en Boekstart

KWALITEITSZORG
De algemene directie Cultuur, Jeugd en Sport van de VGC zet in op een transparante kwaliteitszorg.
SD 17

De Brusselaars staan centraal binnen de algemene directie Cultuur, Jeugd en Sport. Hiervoor zet de
directie in op continue verbetering van aanbod en diensten.
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OD 17.1 Een strategisch meerjarenbeleidsplan 2021-2025 opmaken in samenwerking met de andere
VGC- beleidsdomeinen, gekoppeld aan het regeerakkoord ‘Brussel is wat we delen’
OD 17.2 Interne procedures opmaken en verbeteren met aandacht voor duurzaamheid en
eenvormigheid
OD 17.3 De digitale subsidieaanvraagbehandeling verder uitrollen
OD 17.4 Actieplan maatschappelijke verantwoordelijkheid uitwerken
OD 17.5 Databeheer en –ontsluiting, en kennisdeling/overdracht optimaliseren
OD 17.6 Teaminitiatieven organiseren
OD 17.7 Inzetten op vormings-, trainings- en opleidingsbeleid in het kader van
competentiemanagement
OD 17.8 De medewerkers gedifferentieerd begeleiden in de eigen teams, met verhoogde aandacht
voor diversiteit
OD 17.9 Het meerjarenbeleidsplan en de actieplannen bijsturen op basis van evaluatie & monitoring
OD 17.10 Een netwerkorganogram voor de CJS-administratie uittekenen
OD 17.11 Muntpunt biedt zijn expertise aan wat betreft klantenzorg en informatiebemiddeling, en
werkt mee aan opleidingstrajecten van de VGC
OD 17.12 Muntpunt onderzoekt en werkt een basisarchitectuur uit voor een efficiënt eco-systeem,
waar het Eengemaakt Bibliotheeksysteem (EBS) en het Customer relationship management
(CRM)-systeem de kern vormen die probleemloos samenwerkt met andere tools zoals
ticketing-, vraagafhandelings- en reservatiesystemen
OD 17.13 De toepassing en het gebruik van het deelnemersbeheer Kwandoo optimaliseren
OD 17.14 Werkprocessen binnen GC (planning, rapportering, interne en externe communicatie)
verbeteren met de hulp van het activiteitenbeheer Yesplan, met inbegrip van een
kwaliteitscheck van de ingevoerde gegevens
OD 17.15 Nieuwe rapportagetool voor gemeenten, gemeenschapscentra en bibliotheken uitwerken
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GEWONE UITGAVEN
1. Overzicht en evolutie per economische natuur (in miljoen EUR)
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2. Artikelsgewijze toelichting

Personeel
Artikel

500/111-01

Bezoldiging van het personeel

-

132.000,00 EUR

De middelen worden ingezet ter financiering van lonen voor 2,8 voltijdse equivalent.
Voor de looncomponenten verwijzen wij naar de algemene toelichting van de begroting en de toelichting
bij het artikel 310/111-01.

Artikel

500/111-02

Bezoldiging v/d gesubsidieerde contractuelen

-

136.000,00 EUR

De middelen worden ingezet ter financiering van lonen voor 4 voltijdse equivalenten.
Voor de looncomponenten verwijzen wij naar de algemene toelichting van de begroting en de toelichting
bij het artikel 310/111-01 en 02.
De financiering van deze uitgaven gebeurt met specifieke middelen.

Artikel

500/112-01

Vakantiegeld van het personeel

-

10.000,00 EUR

Voor de toelichting verwijzen wij naar de artikelen 500/111-01 en 310/112-01.

Artikel

500/112-02

Vakantiegeld v/d gesubsidieerde contractuelen

-

10.000,00 EUR

Voor de toelichting verwijzen wij naar de artikelen 500/111-02 en 310/112-01.

Artikel

500/113-01

Patronale bijdragen RSZ voor het personeel

-

38.000,00 EUR

Voor de toelichting verwijzen wij naar de artikelen 500/111-01 en 310/113-01.

Artikel

500/113-02

Patronale bijdragen RSZ voor gesco's

-

40.000,00 EUR

Voor de toelichting verwijzen wij naar de artikelen 500/111-02, 310/113-01 en 310/113-02.
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Werkingskosten
Artikel

500/121-01

Reis- en verblijfskosten

-

500,00 EUR

Het krediet wordt voorzien voor de vergoedingen voor verplaatsingen die personeelsleden in opdracht van
de werkgever uitvoeren.

Artikel

500/123-07

Frankeringskosten

-

14.000,00 EUR

Het krediet wordt voorzien voor frankeringskosten van de algemene directie Cultuur, Jeugd en Sport.

Artikel

500/123-11

Telefoonkosten

-

39.000,00 EUR

Op dit artikel worden middelen voorzien voor de telefoonkosten verbonden aan diverse eigen
infrastructuur en voor de abonnementskosten van de bibliotheken.

Artikel

500/123-12

Huur- en onderhoudskosten kopieertoestellen

-

4.200,00 EUR

Er worden middelen voorzien voor de huur en onderhoud van bureaumateriaal en -meubilair alsook alle
kosten voor huur, herstel en onderhoud van o.a. telefooncentrales, faxtoestellen, fotokopieerapparaten.

Artikel

500/123-13

Beheers- en werkingskosten ICT

-

4.500,00 EUR

Beheers- en werkingskosten van de informatica binnen het domein Cultuur, Jeugd en Sport.

Artikel

500/123-17

Kosten voor vorming

-

19.000,00 EUR

Er worden middelen voorzien voor de vorming van het personeel tewerkgesteld in de
gemeenschapscentra.

Artikel

500/123-48

Andere administratiekosten

-

28.000,00 EUR

Er worden middelen voorzien voor de aankoop van materialen, steunaankopen van kunstenaars en diverse
culturele uitgaven, alsook de kosten voor vertaalopdrachten, voor deelname aan culturele evenementen
en vergaderingen.

Artikel

500/124-08

Verzekeringen

-

1.000,00 EUR

Het krediet dient voor de verzekering van technisch apparatuur bestemd voor cultuuractiviteiten.

Artikel

500/124-48

Andere technische kosten

-

40.000,00 EUR

Er worden middelen voorzien voor werking van de algemene directie, en voor zaken als de organisatie van
colloquia en evenementen en de participatie aan zulke manifestaties op het lokale vlak, alsook voor de
aankoop en aanmaak van publicaties en materiaal voor promotiedoeleinden, toegangskaarten voor
manifestaties, kosten voor vergaderingen en voor studieopdrachten.
Met dit krediet kunnen ook initiatieven voorzien worden die aspecten van taalbeleving in cultuur, jeugd en
sport ondersteunen. Vanaf 2018 zijn ook de kredieten voor technische kosten voor lokaal cultuurbeleid
hier gecentraliseerd.

Artikel

500/125-02

Benodigdheden voor gebouwen

-

8.000,00 EUR

Het krediet wordt voorzien voor verbruiksmaterialen en uitrusting van de eigen technische medewerkers
voor het uitvoeren van kleinere herstellingen en verfraaiingswerken aan gebouwen.

Artikel

500/125-03

Brandstoffen voor de verwarming van de gebouwen

-

21.000,00 EUR

Er worden middelen voorzien voor de verwarmingskosten (gas en stookolie) nl. jeugdhuizen, het Neerhof,
Aximax.

Artikel

500/125-06

Prestaties van derden voor de gebouwen

-

30.000,00 EUR

Alle kosten voor het gebouwtechnisch onderhoud, alle keurings- en controlecontracten die wettelijk
verplicht zijn, beveiliging en bewaking en kleine herstellingen voor het patrimonium (jeugdhuizen, Neerhof,
met uitzondering van gemeenschapscentra en sporthallen) worden op dit krediet voorzien, voor zover
deze prestaties worden geleverd door derden.
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Artikel

500/125-08

Verzekering van de onroerende goederen

-

4.000,00 EUR

Het krediet wordt aangewend voor de brandverzekering van gebouwen, inclusief het Neerhof.

Artikel

500/125-10

Belastingen, taksen en retributies op onroerende goederen

-

129.000,00 EUR

Het krediet wordt gebruikt voor de betaling van de onroerende voorheffing en de andere grondlasten
zoals de gewestbelasting en de gewestbelasting op de gevaarlijke, ongezonde en hinderlijke inrichtingen,
voor zover deze kosten niet in huurlasten zijn opgenomen. De omvang van dit krediet is vooraf moeilijk te
bepalen wegens de afhankelijkheid van de snelheid van werken van de fiscale administratie.

Artikel

500/125-12

Levering van elektriciteit voor de gebouwen

-

25.000,00 EUR

Het krediet wordt voorzien voor de elektriciteitskosten (hoog- en laagspanning) voor gebouwen
(jeugdhuizen en Neerhof).

Artikel

500/125-15

Levering van water voor de gebouwen

-

11.500,00 EUR

Het krediet wordt voorzien voor het waterverbruik (jeugdhuizen, Neerhof).

Artikel

50000/124-48

Andere technische kosten

-

5.000,00 EUR

Er worden middelen voorzien voor het facilitair beheer van gebouwen, voor zover ze niet op andere
specifieke functionele codes worden voorzien.

Artikel

50000/125-06

Prestaties van derden voor de gebouwen

-

11.000,00 EUR

Het krediet wordt aangewend voor prestaties van derden voor gebouwen, voor zover het gaat om
facilitaire dienstverlening en niet om gebouwtechnische prestaties. Het betreft o.a. afvalverwijdering,
groenbeheer en verhuisdiensten.

Artikel

50001/124-06

Kosten voor culturele participatiebevordering

-

325.000,00 EUR

Het budget wordt aangewend voor de terugbetalingen van kansentarieven en kortingen aan de
partnerinstellingen voor Paspartoe. Daarnaast wordt er budget voorzien voor de promo-acties voor
Paspartoe, de technische en inhoudelijke ondersteuning van de partners en de doorontwikkeling van de
dienstverlening UiTPAS / Paspartoe.

Artikel

50009/124-06

Kosten armoedeplan cultuurparticipatie

-

19.000,00 EUR

Er worden middelen voorzien voor eigen onkosten en opdrachten aan personen, verenigingen en
instellingen in uitvoering van de afsprakennota Lokaal Netwerk 2016-2020 afgesloten met de Vlaamse
overheid in het kader van het participatiedecreet van 8 januari 2008.

Overdrachten
Artikel

50001/332-02

Subsidies voor participatie, uitstraling, verbinding en experiment

-

1.463.121,00 EUR

Op dit artikel wordt de ondersteuning gesubsidieerd van projecten en werkingen die inzetten op
participatiebevordering, educatie en publieksbemiddeling. Daarnaast willen we inspelen op een aantal
(ver)nieuwe(nde) initiatieven in de stad die specifiek gericht op de sensibilisering van een nieuw publiek
voor culturele activiteiten en op de interculturalisering van de culturele praktijk. Er worden middelen
voorzien voor de ondersteuning van inspirerende praktijken uit het ruime werkveld, waarbij kruisbestuiving
tussen professionelen en amateurs voorop staat. Dit artikel ondersteunt ook stadsbrede projecten met
een meer grootstedelijke, hybride invulling waarbij verbinding, diversiteit en experiment een belangrijke
focus krijgen.
De middelen die binnen het Stedenfonds voorzien zijn voor initiatieven rond cultuurparticipatie, worden
eveneens op dit artikel gebundeld. Het krediet wordt voor 836.000 EUR gefinancierd met middelen uit het
Stedenfonds, voor de realisatie van SD3-OD7.

Artikel

50001/332-03

Subsidie aan de vzw Brussels Kunstenoverleg

-

74.000,00 EUR

Het krediet wordt aangewend voor de subsidie van Het Brussels Kunstenoverleg voor het onderzoek en de
realisatie van nieuwe initiatieven ter ondersteuning van de kunstensector in het Brussels Gewest.
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Artikel

50003/332-02

Subsidies voor lokale 11-juliviering

-

19.500,00 EUR

Het krediet wordt voorzien voor de gemeentelijke 11 juli-vieringen, om de Vlaamse culturele aanwezigheid
en de samenwerking met de gemeenten te versterken.

Artikel

50007/332-01

Subsidies voor de uitvoering van het Decreet Lokaal Cultuurbeleid

-

327.000,00 EUR

Er worden middelen voorzien voor de subsidiëring van gemeentelijke projecten i.h.k.v. het lokaal
cultuurbeleid, op basis van het decreet van 6 juli 2012 betreffende het lokaal cultuurbeleid.

Artikel

50009/332-02

Subsidies i.h.k.v. armoedeplan cultuurparticipatie

-

80.000,00 EUR

Met de middelen worden instellingen, verenigingen en projecten ondersteund die passen in de uitvoering
van de afsprakennota 2016-2020 afgesloten met de Vlaamse overheid in het kader van het
participatiedecreet van 8 januari 2008.
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GEWONE ONTVANGSTEN
1. Overzicht en evolutie per economische natuur (in miljoen EUR)
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2. Artikelsgewijze toelichting

Prestaties
Artikel

500/161-48

Diverse ontvangsten en terugvorderingen

-

10.000,00 EUR

Deze ontvangst is gebaseerd op de evolutie van de ontvangsten uit eigen initiatieven en een inschatting
van de verwachte inkomsten.

Overdrachten
Artikel

500/465-05

Premie voor gesubsidieerde contractuelen

-

130.000,00 EUR

Actiris kent een toelage toe voor de gesubsidieerde contractuelen in projecten van de VGC.

Artikel

500/465-48

Subsidies voor uitvoering Decreet Lokaal Cultuurbeleid

-

2.517.501,00 EUR

Deze ontvangst wordt gerealiseerd op basis van het beleidsplan lokaal cultuurbeleid in opvolging van het
decreet van 13 juli 2001 houdende het stimuleren van een kwalitatief en integraal lokaal cultuurbeleid.

Artikel

50009/465-48

Subsidies voor uitvoering Participatiedecreet

-

99.000,00 EUR

Het participatiedecreet van 8 januari 2008 voorziet in een bijdrage voor de VGC voor de uitvoering van de
Lokale Afsprakennota over de werking van het lokale netwerk voor de ontwikkeling van acties inzake
vrijetijdsparticipatie voor kansarme groepen.
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Kunsten, Cultureel Erfgoed en Musea
Actieplannen 2020
1.

Ondersteunen van de werkgroepen Kunsten en Erfgoed met het oog op inspraak en participatie in het
VGC-beleid
2. Ondersteunen van de kunstenaars, kunstinstellingen en –organisaties in Brussel via subsidiëring, zowel
voor permanente werking als projecten, met de mogelijkheid tot begeleiding op maat en feedback
3. Stimuleren van verdieping en reflectie bij kunstenaars via trajectsubsidies
4. Ondersteunen van artistieke creatie door jonge kunstenaars via een flexibele korte procedure voor
subsidiëring
5. Ondersteunen van het Brussels erfgoedveld en van erfgoedinitiatieven via subsidiëring
6. Versterken van het Brussels erfgoedveld met een stimulerend ondersteuningsaanbod: advies,
begeleiding, vorming, kennisdeling, expertise-uitwisseling, uitleendienst en trajecten zoals Buurten
met Erfgoed
7. Coördineren en promoten van het Brussels aanbod in het kader van Erfgoeddag 2020 met als thema
‘De Nacht’
8. Immaterieel erfgoed, in het bijzonder ambachten, in Brussel op een positieve manier in de kijker
zetten
9. De erfgoedbank verder uitbouwen door meer gemeenten, partnerorganisaties en vrijwilligers te
betrekken
10. Herwerken van de verordening Erfgoed
11. Opmaak van nieuwe convenanten met de partners, gekoppeld aan het meerjarenplan 2021-2025
12. Het huidige meerjarenbeleidsplan Cultuur, Jeugd en Sport 2016-2020 afronden en hierover
rapporteren, en het beleidsdomein kunsten, cultureel erfgoed en musea inschrijven in de opmaak van
het VGC-breed strategisch meerjarenplan 2021-2025
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GEWONE UITGAVEN
1. Overzicht en evolutie per economische natuur (in miljoen EUR)
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2. Artikelsgewijze toelichting

Personeel
Artikel

515/111-01

Bezoldiging van erfgoedcoördinatoren

-

233.000,00 EUR

Het krediet voorziet de verloning van 4 voltijdse equivalenten.
Voor de looncomponenten verwijzen wij naar de algemene toelichting en de toelichting bij artikel
310/111-01.
De financiering van deze uitgaven gebeurt met specifieke middelen.

Artikel

515/112-01

Vakantiegeld van erfgoedcoördinatoren

-

17.000,00 EUR

Voor de toelichting verwijzen wij naar de artikelen 515/111-01 en 310/112-01.

Artikel

515/113-01

Patronale bijdragen RSZ voor het personeel

-

68.000,00 EUR

Voor de toelichting verwijzen wij naar de artikelen 310/113-01 en 515/111-01.

Werkingskosten
Artikel

510/124-08

Verzekeringen

-

1.000,00 EUR

Er worden middelen voorzien voor de verzekeringspremie voor kunstwerken die de VGC van de Vlaamse
Gemeenschap in bruikleen heeft.

Artikel

510/124-48

Technische werking kunsten

-

5.000,00 EUR

Er worden middelen voorzien voor opdrachten aan instellingen, personen en gezelschappen voor de
organisatie van evenementen of voor onderzoek naar bepaalde aspecten van het kunstenbeleid.
Ook wordt het krediet aangewend voor opdrachten voor herstellingen van materiaal en onderhoud.
Andere voorziene uitgaven zijn animatie bij evenementen en aankoop van kunstpublicaties ter
ondersteuning van Brusselse projecten.
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Artikel

515/121-01

Reis- en verblijfskosten - erfgoedcoördinatoren

-

1.000,00 EUR

Voor de toelichting verwijzen wij naar artikel 310/121-01.

Artikel

515/123-48

Uitgaven in uitvoering van convenant Cultureel Erfgoed

-

47.000,00 EUR

Op basis van het erfgoedconvenant met de Vlaamse Gemeenschap voor 2016-2020 worden middelen
voorzien voor projecten en verenigingen die initiatieven nemen inzake het onderzoek naar, de
inventarisatie en publiekgerichte ontsluiting van het Brusselse cultureel erfgoed. Er worden middelen
voorzien voor de aankoop van publicaties en opdrachten voor de productie van o.a. publicaties,
onderzoek, lezingen, eigen vormingen, die aansluiting vinden bij deze projecten.

Artikel

515/124-48

Technische werking cultureel erfgoed en musea

-

6.000,00 EUR

Er worden middelen voorzien voor verschillende opdrachten en acties i.v.m. het cultureel erfgoed, met
name de initiatieven rond vorming, netwerking en communicatie.
In dit kader passen onder meer de aankoop van publicaties en de kosten voor de organisatie van allerlei
vormings- en netwerkinitiatieven.

Overdrachten
Artikel

51002/332-01

Subsidies voor kunsten

-

1.934.500,00 EUR

In uitvoering van de verordening Kunsten 03/01 van 24 april 2003 en het uitvoeringsbesluit worden er
structurele subsidies, traject- en projectsubsidies aangewend voor de ondersteuning van kunstenaars,
kunstenorganisaties, werk- en toonplaatsen.
Het krediet wordt voor 200.000 EUR gefinancierd met middelen uit het Stedenfonds, voor de realisatie
van SD3-OD7.

Artikel

51003/332-02

Subsidies voor literaire initiatieven

-

81.375,00 EUR

Literaire initiatieven worden gesubsidieerd via de ondersteuning van PassaPorta.

Artikel

51005/332-03

Subsidie aan de Koninklijke Vlaamse Schouwburg

-

735.000,00 EUR

De cofinanciering van de KVS samen met de Vlaamse Gemeenschap en de stad Brussel wordt geregeld
door de overeenkomst afgesloten tussen de Vlaamse overheid, de VGC en de stad Brussel.

Artikel

51006/332-03

Subsidie voor de exploitatie van de Koninklijke Vlaamse Schouwburg

-

200.000,00 EUR

Het krediet wordt voorzien voor de exploitatiekosten van de KVS.

Artikel

51007/332-03

Subsidies aan vzw BRONKS

-

250.000,00 EUR

Het jeugdtheater Bronks wordt structureel gesteund door de Vlaamse Gemeenschap i.h.k.v. het
Kunstendecreet. De VGC steunt Bronks met een aanvullende werkingstoelage vooral gericht op de
Brusselse werking en de educatieve activiteiten van het theater. In dit bedrag is de exploitatietoelage
opgenomen voor het gebouw, dat eigendom is van de VGC en via een concessieovereenkomst
toegewezen aan Bronks.

Artikel

51009/332-02

Subsidies voor cultureel toerisme in Brussel

-

75.000,00 EUR

Er worden middelen voorzien voor de ondersteuning van verenigingen die een kwaliteitsvolle bijdrage
leveren aan de culturele stadsverkenning in het Brussels Gewest.

Artikel

515/332-01

Subsidies voor cultureel erfgoed

-

128.559,21 EUR

Het krediet wordt aangewend voor de ondersteuning van verenigingen of instanties die door onderzoek
en/of publieksactiviteiten het culturele erfgoed in het Brussels Gewest zichtbaar maken.
Dit betekent dat verenigingen die interessant en kwaliteitsvol onderzoekswerk verrichten op het domein
van het Brussels cultureel erfgoed en de resultaten hiervan op een publieksgerichte wijze verspreiden, of
kwaliteitsvolle evenementen hieromtrent organiseren, een subsidie kunnen ontvangen. O.a. vzw
Be.Brusseleir en vzw Epitaaf ontvangen een werkingssubsidie.
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Artikel

515/332-03

Subsidie aan vzw Archief en Museum voor het Vlaams Leven te Brussel

-

166.650,00 EUR

Op basis van de overeenkomst met de VGC ondersteunt vzw Het Archief en Museum voor het Vlaams
Leven te Brussel via dit krediet Nederlandstalige erfgoedgemeenschappen (archieven en
erfgoedcollecties) in het Brussels Gewest.

Artikel

51500/332-01

Subsidies i.h.k.v. erfgoedconvenant

-

211.000,00 EUR

Op basis van het erfgoedconvenant met de Vlaamse Gemeenschap zijn middelen voorzien voor
cultureel-erfgoedprojecten en initiatieven inzake het onderzoek naar, de inventarisatie en publiekgerichte
ontsluiting van het Brusselse cultureel erfgoed. Voor de realisatie van deze initiatieven kan de
administratie de expertise van verenigingen en instellingen inroepen.

Artikel

520/332-01

Subsidies voor initiatieven voor Brusselse musea

-

68.000,00 EUR

Via dit krediet ondersteunt de Brusselse Museumraad, als overkoepelende museumvereniging, de Brusselse
musea. Zo kan de VGC de beleidsruimte op het vlak van Erfgoed en Musea efficiënt inzetten en
onrechtstreeks elk Brussels museum ondersteuning bieden.
De middelen worden hoofdzakelijk ingezet voor initiatieven die de Nederlandstalige uitstraling, de
kwaliteitsverbetering van de publiekswerking en de verbetering van het gebruik van het Nederlands in de
Brusselse musea stimuleren.
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BUITENGEWONE UITGAVEN
1. Overzicht en evolutie per economische natuur (in miljoen EUR)
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2. Artikelsgewijze toelichting

Investeringen
Artikel

515/744-51

Aankoop van technisch materiaal

-

15.000,00 EUR

Het krediet wordt aangewend voor de aansluiting en werking van het Paspartoe-systeem en
deelnemerssoftware, alsook voor de aankoop van erfgoed- en museumtechnisch materiaal of technisch
materiaal dat nodig is voor de ondersteuning van projecten in het cultuur-, jeugd- en sportbeleid.
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GEWONE ONTVANGSTEN
1. Overzicht en evolutie per economische natuur (in miljoen EUR)
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2. Artikelsgewijze toelichting

Prestaties
Artikel

515/161-01

Ontvangsten uit prestaties

-

4.000,00 EUR

Er worden ontvangsten voorzien ten gevolge van geleverde prestaties.

Overdrachten
Artikel

515/465-48

Bijdrage Vlaamse Gemeenschap convenant Cultureel Erfgoed

-

459.000,00 EUR

I.h.k.v. het erfgoeddecreet stelt de Vlaamse Gemeenschap middelen ter beschikking voor het
erfgoedbeleid van de VGC via het cultureel-erfgoedconvenant.
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Gemeenschapscentra
Actieplannen 2020
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.

De vzw’s gemeenschapscentra ondersteunen bij het ontwikkelen en voeren van een afgestemd
prijzenbeleid voor het kinderaanbod (ateliers en speelweken)
De scholenwerking coördineren, inhoudelijk versterken en zichtbaar maken
Openstelling van de infrastructuur voor kunstenaars faciliteren als een uitvloeisel van het ENTER
Festival BXL (2018)
Kunst in co-creatie in de gemeenschapscentra initiëren en ondersteunen
Een participatietraject aanbieden aan de gemeenschapscentra voor hun magazines
De migratie naar Drupal 8 van de websites van alle gemeenschapscentra inhoudelijk voorbereiden
Voortzetten inhaalbewegingen theatertechniek en telefooncentrales
Intensief verder wegwerken van het achterstallig onderhoud van de gemeenschapscentra, met als
prioriteit veiligheidswerken
Het gebruik van het samenwerkingsplatform Office 365 door de gemeenschapscentra optimaliseren
Werkprocessen binnen de gemeenschapscentra (planning, rapportering, interne en externe
communicatie) verbeteren met de hulp van het activiteitenbeheer Yesplan en met inbegrip van een
kwaliteitscheck van de ingevoerde gegevens
Een elektronisch betalingssysteem voor de 22 vzw’s gemeenschapscentra aankopen (raamcontract)
Defibrillatoren voor de 22 vzw’s gemeenschapscentra aankopen (raamcontract)
Groepscoaching aanbieden aan de stafmedewerkers van de gemeenschapscentra
Niet-kernopdrachten van de gemeenschapscentra verder verzelfstandigen in aparte rechtspersonen
(zoals de kunstenwerkplaats van Pianofabriek, de IBO van Nekkersdal)
Werkgroepen evalueren en bijsturen: overlegforum centrumverantwoordelijken, voorzittersoverleg,
werkgroep educatie, collegagroep So Cu Art, stafdagen, …
Het huidige meerjarenbeleidsplan Cultuur, Jeugd en Sport 2016-2020 afronden en hierover
rapporteren, en de gemeenschapscentra inschrijven in de opmaak van het VGC-breed strategisch
meerjarenplan 2021-2025
De huidige convenanten die aflopen verlengen met een jaar. Context: nieuw VGC-bestuur, nieuw SMJP
in de maak,… Tijdens dat jaar zal adhv een participatief traject met de vzw’s gemeenschapscentra
gewerkt worden rond de rol- en taakverdeling van de verschillende betrokkenen (VGC, vzw’s,…) en
goed bestuur
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GEWONE UITGAVEN
1. Overzicht en evolutie per economische natuur (in miljoen EUR)
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2. Artikelsgewijze toelichting

Personeel
Artikel

525/111-01

Bezoldiging van het personeel

-

4.759.000,00 EUR

Het krediet wordt berekend op basis van de verloning van 115,57 voltijdse equivalenten.
Voor de looncomponenten verwijzen wij naar de algemene toelichting en de toelichting bij artikel
310/111-01.
Het krediet wordt voor een bedrag van 664.826 EUR gefinancierd met middelen van het Stedenfonds,
voor de realisatie van SD4-OD2 van de beleidsovereenkomst.

Artikel

525/111-02

Bezoldiging v/d gesubsidieerde contractuelen

-

3.199.000,00 EUR

Het krediet wordt berekend op basis van 95,3 voltijdse equivalenten.
Voor de looncomponenten verwijzen wij naar de algemene toelichting en de toelichting bij artikel
310/111-01 en 02.
De financiering van deze uitgaven gebeurt met specifieke middelen.

Artikel

525/112-01

Vakantiegeld van het personeel

-

330.000,00 EUR

Voor de toelichting verwijzen wij naar de artikelen 525/111-01 en 310/112-01.

Artikel

525/112-02

Vakantiegeld v/d gesubsidieerde contractuelen

-

225.000,00 EUR

Voor de toelichting verwijzen wij naar de artikelen 525/111-02 en 310/112-02.

Artikel

525/113-01

Patronale bijdragen RSZ voor het personeel

-

1.349.000,00 EUR

Voor de toelichting verwijzen wij naar de artikelen 525/111-01 en 310/113-01.
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Artikel

525/113-02

Patronale bijdragen RSZ voor gesco's

-

924.000,00 EUR

Voor de toelichting verwijzen wij naar de artikelen 525/111-02 en 310/113-02.

Werkingskosten
Artikel

525/121-01

Reis- en verblijfskosten

-

23.500,00 EUR

Voor de toelichting verwijzen wij naar artikel 310/121-01.

Artikel

525/123-13

Beheers- en werkingskosten ICT

-

156.400,00 EUR

Deze middelen zijn nodig voor de ondersteuning van de gemeenschapscentra op het vlak van IT en
software. Met het krediet worden o.a. volgende uitgaven gerealiseerd:
- jaarlijks terugkerende kosten voor antivirus software, AXS Guards;
- jaarlijks terugkerende kosten voor software: Microsoft Office 365, Yesplan-planningstool, Exactboekhoudsoftware.

Artikel

525/123-48

Andere administratiekosten

-

10.000,00 EUR

Het krediet wordt gebruikt voor o.a. catering buitenshuis voor stafdagen, werkgroepen en overlegfora,
recepties (intern of met het werkveld), relatiegeschenken en bedankingen, vertaalopdrachten.

Artikel

525/124-06

Promotie-initiatieven

-

56.500,00 EUR

Met het krediet worden volgende uitgaven gerealiseerd:
- externe communicatie N22 (o.a. mediaruimte, vormgeving, druk, optimaliseren digitale communicatie);
- interne communicatie N22 (o.a. netwerkontwikkeling, optimaliseren informatiedoorstroom);
- ondersteuning en competentie-ontwikkeling communicatiemedewerkers gemeenschapscentra.

Artikel

525/124-08

Verzekeringen

-

1.000,00 EUR

Er worden middelen voorzien voor de verzekering van lichamelijke ongevallen bij vrijwilligers, bestuurders
en raden van bestuur van de gemeenschapscentra.

Artikel

525/124-48

Andere technische kosten

-

45.276,00 EUR

Met het krediet worden o.a. volgende uitgaven gerealiseerd:
- de dagelijkse werking van de staf Entiteit Gemeenschapscentra;
- de onkosten verbonden aan de werking van de 22 gemeenschapscentra;
- de ondersteuning van de overlegfora.

Overdrachten
Artikel

52501/332-01

Subsidies voor cultuurspreidingstrajecten

-

101.700,00 EUR

Het krediet voorziet de subsidies voor cultuurspreidingstrajecten waarin minimum drie vzw's
Gemeenschapscentrum zowel inhoudelijk als financieel participeren. Scholenwerking is hier een vast
onderdeel.

Artikel

52504/332-01

Subsidies voor de gemeenschapscentra

-

932.112,00 EUR

Met het krediet wordt de werking van de gemeenschapscentra gesubsidieerd.
Het basisbedrag van de enveloppensubsidiëring, bestemd voor alle basisactiviteiten en projecten binnen
de vier basisdoelstellingen, wordt opgenomen in het convenant dat met elk van de vzw's
Gemeenschapscentrum wordt afgesloten.
Het krediet wordt voor 728.000 EUR gefinancierd met middelen uit het Stedenfonds, voor de realisatie
van SD4-OD2.
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GEWONE ONTVANGSTEN
1. Overzicht en evolutie per economische natuur (in miljoen EUR)
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2. Artikelsgewijze toelichting

Prestaties
Artikel

525/161-48

Diverse ontvangsten en terugvorderingen

-

50.000,00 EUR

Dit bedrag wordt voorzien voor diverse ontvangsten en terugvorderingen.

Overdrachten
Artikel

525/465-05

Premie voor gesubsidieerde contractuelen

-

2.416.000,00 EUR

Actiris kent een toelage toe voor de gesubsidieerde contractuelen in projecten van de VGC.
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Sociaal-Cultureel Werk
Sociaal-Cultureel Werk
Actieplannen 2020
1.
2.
3.
4.
5.

Sociaal-culturele verenigingen en praktijken erkennen en subsidiëren op lokaal en regionaal niveau,
zowel voor permanente werkingen als projecten
De advieswerkgroep sociaal-cultureel werk ondersteunen met het oog op inspraak en participatie in
het VGC-beleid
Het sociaal-cultureel netwerk versterken via netwerkmomenten.
Opmaak van nieuwe convenanten met de regionale partners, gekoppeld aan het meerjarenplan 20212025
Het huidige meerjarenbeleidsplan Cultuur, Jeugd en Sport 2016-2020 afronden en hierover
rapporteren, en sociaal-cultureel werk inschrijven in de opmaak van het VGC-breed strategisch
meerjarenplan 2021-2025

Ondersteuning Bibliotheken in Brussel
Actieplannen 2020
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Brusselse Nederlandstalige bibliotheken ondersteunen op ICT en technisch vlak met o.a. de instap in
het Eengemaakt Bibliotheeksysteem (EBS) en het vernieuwingstraject Interbibliothecair Leenverkeer
Stimuleren van visievorming en vernieuwing bij de werking van Brusselse Nederlandstalige
bibliotheken via overleg, werkgroepen, inspiratiesessies, …
Implementatie lessons-learned uit het Erasmus+ project Open the Door for Reading in de diverse
leesbevorderingsacties van de bibliotheken
Faciliteren en verdiepen van samenwerking met bestaande en nieuwe partners: OCB, Brusseleer,
Iedereen Leest, Franstalig netwerk van bibliotheken, ….
Stimuleren van de netwerkgedachte en de bovenlokale afstemming, bv. op vlak van collectievorming
Versterken competenties van bibliotheekmedewerkers en vrijwilligers door een vormingsaanbod op
maat
Blijvend inzetten op een doelgroepenwerking met extra aandacht voor jongeren (+12) en anderstalige
collecties
Het huidige meerjarenbeleidsplan Cultuur, Jeugd en Sport 2016-2020 afronden en hierover
rapporteren, en OBiB inschrijven in de opmaak van het VGC-breed strategisch meerjarenplan 20212025
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GEWONE UITGAVEN
1. Overzicht en evolutie per economische natuur (in miljoen EUR)
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2. Artikelsgewijze toelichting

Werkingskosten
Artikel

530/123-13

Beheers- en werkingskosten ICT

-

250.616,00 EUR

Er wordt een krediet voorzien voor het onderhoudscontract van het BruNO-bibliotheeksysteem. Het
netwerk van de Brusselse Nederlandstalige openbare bibliotheken draait op één bibliotheeksysteem VUBIS.
Voor onderhoud en opvolging van dit bibliotheeksysteem is er een onderhoudscontract afgesloten met de
firma INFOR. Vanaf 2018 is ook een traject voorzien van instap in het vernieuwde eengemaakt
bibliotheeksysteem.

Artikel

530/124-48

Technische kosten

-

150.000,00 EUR

De middelen worden grotendeels ingezet voor de uitvoering van het streekgericht bibliotheekbeleid ter
ondersteuning van de Brusselse bibliotheken. Op dit artikel worden ook uitgaven voorzien voor de
praktische organisatie van advieswerkgroepen en -commissies binnen het veld van het sociaal-cultureel
werk.

Overdrachten
Artikel

530/332-01

Subsidies aan sociaal-culturele verenigingen

-

1.600.000,00 EUR

Het krediet wordt besteed op basis van de verordening houdende het ondersteunen van sociaal-cultureel
werk en praktijken. Het betreft de ondersteuning van de jaarwerking van een brede waaier aan
sociaal-culturele verenigingen op lokaal en regionaal niveau en de ondersteuning van sociaal-culturele
praktijken via projectsubsidies.

Artikel

530/332-02

Subsidies exploitatie en beheer vzw Buurtwerk Chambéry

-

25.000,00 EUR

Er wordt een krediet voorzien voor de exploitatie en het beheer van het gebouw van vzw Buurtwerk
Chambéry.

Artikel

530/332-03

Subsidies aan vzw Brussels Ouderenplatform

-

515.000,00 EUR

Op basis van een overeenkomst worden er subsidies voorzien voor de werking van de vzw Brussels
Ouderenplatform. Dit artikel betreft de subsidies vanuit het beleidsdomein Cultuur.
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Artikel

53000/332-02

Subsidies aan plaatselijke bibliotheken

-

25.000,00 EUR

Met dit krediet worden subsidies toegekend aan de gemeente Sint-Gillis voor de ondersteuning van de
werking van de gevangenisbibliotheek van Sint-Gillis in uitvoering van de 'Overeenkomst tussen de
gevangenis Sint-Gillis, gemeente Sint-Gillis en de Vlaamse Gemeenschapscommissie'.

Artikel

53001/332-02

Subsidies voor huur bibliotheekinfrastructuur

-

30.000,00 EUR

Gemeenten die infrastructuur huren voor een openbare bibliotheek, kunnen een subsidie ontvangen die
een gedeelte van de huuruitgaven dekt. Momenteel is alleen nog de gemeente Ukkel in dit geval.

Artikel

53001/332-03

Subsidies aan vzw Brusselse Raad voor het Leefmilieu

-

137.000,00 EUR

Op basis van een overeenkomst worden er subsidies voorzien voor de werking van de Brusselse Raad voor
Leefmilieu.

Artikel

53004/332-03

Subsidies aan vzw Citizenne

-

52.500,00 EUR

Op basis van een overeenkomst met de VGC worden er subsidies voorzien voor de regionale
volkshogeschool Citizenne / Vormingplus Brussel.

Artikel

53007/332-02

Subsidies voor taalbevorderende initiatieven

-

60.000,00 EUR

Er worden middelen voorzien om taalbevorderende initiatieven van vzw Huis van het Nederlands te
ondersteunen.

Artikel

535/332-03

Subs. aan Vlaams Huis voor Amateurkunsten Brussel

-

227.500,00 EUR

Op basis van de overkomst tussen de VGC, de Vlaamse Gemeenschap en de vzw Vlaams Huis voor
amateurkunsten in Brussel wordt een subsidie voorzien om de werking van de organisatie te
ondersteunen.
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GEWONE ONTVANGSTEN
1. Overzicht en evolutie per economische natuur (in miljoen EUR)
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2. Artikelsgewijze toelichting

Prestaties
Artikel

530/161-48

Diverse ontvangsten en terugvorderingen

-

196.000,00 EUR

Dit zijn inkomsten naar aanleiding van de BruNO-convenanten met gemeentebesturen en diverse
inkomsten uit activiteiten van het Streekgericht BibliotheekBeleid. De gemeenten die aangesloten zijn op
het bibliotheeknetwerk ondertekenden daartoe een convenant met de VGC. Het convenant bepaalt dat
de gemeenten instaan voor de jaarlijkse onderhoudskosten van de door de bibliotheken gebruikte licenties
en de netwerkkosten. De VGC prefinanciert deze kosten en vordert ze jaarlijks terug.
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Muntpunt
Actieplannen 2020
1.

OBIB en Muntpunt bieden de Brusselse bibliotheken een basis voor de communicatieve vertaling in de
communicatiekanalen van elke deelnemende bib
2. Muntpunt ontwikkelt in samenwerking met OBiB en de Brusselse bibliotheken inhoudelijke projecten
rond leesbevordering voor verschillende doelgroepen
3. Muntpunt fungeert als labo en ontwikkelt innovatieve projecten met als doel het delen van expertise
en mogelijke opschaling met en voor de Brusselse bibliotheken
4. Bij de migratie naar het Eengemaakt Bibliotheeksysteem (EBS) fungeert Muntpunt als proeftuin, door
het inzetten van experten-ambassadeurs, en door haar lidmaatschap van de stuurgroep bij
Cultuurconnect
5. Muntpunt bouwt haar werking rond taalontwikkeling, leesbevordering en opvoedingsondersteuning
voor gezinnen met kleine kinderen van 0-3 jaar verder uit, met zowel activiteiten binnen de muren van
de bibliotheek als met een lokaal, outreachend aanbod in de leefomgeving van kwetsbare gezinnen.
Dit i.s.m. de werkgroep van Open the Door For Reading en partners uit het veld van de
gezinsondersteuning
6. In het kader van de jeugdboekenmaand ontwikkelen Muntpunt en OBiB zowel een bovenlokale
scholenwerking als een bovenlokaal communicatieplan voor het netwerk van de Nederlandstalige
Brusselse jeugdbibliotheken. Het jaarthema voor schooljaar ’19-‘20 is kunst, voor ’20-’21 feest
7. In hun diversiteitsbeleid ontwikkelen de Brusselse bibliotheken expertise rond collecties in andere
talen. Muntpunt ontwikkelt een actuele visie op anderstalige collecties en zoekt onder meer
aansluiting bij de internationale gemeenschap in de stad
8. In de jeugdafdeling besteedt Muntpunt aandacht aan de thuistaal bij meertalige kinderen. Muntpunt
promoot zijn uitgebreide meertalige prentenboekencollectie. Enverrijkt de jeugdwerking met
activiteiten in verschillende talen, zoals meertalige voorleesuurtjes, Sing Along in verschillende talen
en infosessies rond meertalig opvoeden
9. Muntpunt zet in op een algemeen leesklimaat, en focust zijn activiteitenaanbod op de aarzelende
lezer. Dit is de lezer die het plezier van het lezen kent, maar om tal van redenen daar nog nauwelijks
aan toe komt
10. Met gerichte projecten en acties bouwt Muntpunt aan een duurzaam leertraject dat per doelgroep
(van 0 tot 99 jaar) de nodige competentieniveaus van mediawijsheid uitdiept
11. Muntpunt heeft als lokale, stedelijke bibliotheek bijzondere aandacht voor specifieke doelgroepen en
ontwikkelt daarvoor een aanbod op maat. Informatiebemiddeling voor kwetsbare volwassenen (trage
balie), een stadsstudiezaal en basisaanbod mediawijsheid voor digibeten, een slim reservatiesysteem
voor studieplekken voor studenten, uitbreiding van het pakket oefenkansen Nederlands voor NT2ers,
informatiesessies voor werkzoekenden, een uitgewerkt opvoedingsondersteunend aanbod voor
kwetsbare gezinnen, sterke voorzieningen waar buurtbewoners en passanten van gebruik maken (oa
leesstraat), …
12. Het huidige meerjarenbeleidsplan Cultuur, Jeugd en Sport 2016-2020 afronden en hierover
rapporteren, en Muntpunt inschrijven in de opmaak van het VGC-breed strategisch meerjarenplan
2021-2025
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GEWONE UITGAVEN
1. Overzicht en evolutie per economische natuur (in miljoen EUR)
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2. Artikelsgewijze toelichting

Personeel
Artikel

540/111-01

Bezoldiging van het personeel

-

875.000,00 EUR

Het krediet wordt berekend op basis van 19,6 voltijdse equivalenten, tewerkgesteld in Muntpunt.
Voor de looncomponenten verwijzen wij naar de algemene toelichting en de toelichting bij artikel
310/111-01.

Artikel

540/112-01

Vakantiegeld van het personeel

-

63.000,00 EUR

Voor de toelichting verwijzen wij naar de artikelen 540/111-01 en 310/112-01.

Artikel

540/113-01

Patronale bijdragen RSZ voor het personeel

-

130.000,00 EUR

Voor de toelichting verwijzen wij naar de artikelen 540/111-01 en 310/113-01.

Artikel

540/113-21

Patronale bijdragen voor pensioenen

-

259.000,00 EUR

Voor de toelichting verwijzen wij naar de artikelen 540/111-01 en 310/113-21.

Overdrachten
Artikel

540/332-01

Exploitatie van vzw Muntpunt

-

320.000,00 EUR

Er wordt een krediet voorzien voor de exploitatiekosten van vzw Muntpunt, conform de
samenwerkingsovereenkomst tussen de Vlaamse Gemeenschap, de VGC en vzw Muntpunt.

Artikel

54002/332-03

Subsidies voor vzw Muntpunt

-

1.089.000,00 EUR

In uitvoering van de samenwerkingsovereenkomst tussen de Vlaamse Gemeenschap, de VGC en vzw
Muntpunt wordt een subsidie toegekend voor de ondersteuning en de realisatie van de overeengekomen
doelstellingen en taken.
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De stijging van het krediet is het gevolg van personeelsoverdracht volgens protocol en heeft uitdrukkelijk
tot doel om de rol van vernieuwende grootstedelijke bibliotheek te kunnen waarmaken, o.a. door in te
zetten op de verdere uitrol van Paspartoe en het versterken van het communicatienetwerk met de
gemeenschapscentra en gemeentelijke bibliotheken.

Toelichting per begrotingshoofdstuk

131

Jeugd
Actieplannen 2020
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Een divers jeugdwerkaanbod subsidiëren en ondersteunen, zowel permanente werkingen als
projecten
Een eigen jeugdaanbod organiseren via Jeugdcentrum Aximax
De jeugdraad en haar werkgroepen ondersteunen met het oog op inspraak en participatie in het VGCbeleid
Vorming voor beroepskrachten en vrijwilligers organiseren
Verbanden versterken tussen À Fondsprojecten en gemeenschapscentra, de sportsector, het lokaal
cultuurbeleid, kunsten en sociaal-cultureel werk
Kinderen, ouders, jongeren, studenten en jeugdwerkers informeren over het cultuur-, jeugd- en
sportaanbod in Brussel
Jeugdwerkers informeren over inspirerende praktijken en inzetten op expertisedeling
De Buitenspeeldag en de Dag van de Jeugdbeweging coördineren en promoten
Het inschrijvings- en animatorenbeleid afstemmen voor het eigen aanbod van Aximax, de sportdienst
en de gemeenschapscentra
Een traject verderzetten rond tieners in de gemeenschapscentra samen met vzw JES
Brusselse kinderen, jongeren en hun organisaties positief in beeld brengen via de eigen
communicatiekanalen
Fuifzalenplan ontwikkelen en uitrollen
Opmaak van nieuwe convenanten met de regionale partners, gekoppeld aan het meerjarenplan 20212025
Het huidige meerjarenbeleidsplan Cultuur, Jeugd en Sport 2016-2020 afronden en hierover
rapporteren, en jeugd inschrijven in de opmaak van het VGC-breed strategisch meerjarenplan 20212025
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GEWONE UITGAVEN
1. Overzicht en evolutie per economische natuur (in miljoen EUR)
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2. Artikelsgewijze toelichting

Personeel
Artikel

550/111-01

Bezoldiging van het personeel

-

474.700,00 EUR

Het krediet wordt berekend op basis van 12 voltijdse equivalenten.
Voor de toelichting bij de looncomponenten verwijzen wij naar de algemene toelichting en de toelichting
bij artikel 310/111-01.

Artikel

550/112-01

Vakantiegeld van het personeel

-

33.700,00 EUR

Voor de toelichting verwijzen wij naar de artikelen 550/111-01 en 310/112-01.

Artikel

550/113-01

Patronale bijdragen RSZ voor het personeel

-

107.600,00 EUR

Voor de toelichting verwijzen wij naar de artikelen 550/111-01 en 310/113-01.

Artikel

550/113-21

Patronale bijdragen aan de omslagkas voor pensioenen

-

60.000,00 EUR

Voor de toelichting verwijzen wij naar de artikelen 550/111-01 en 310/113-21.

Werkingskosten
Artikel

550/121-01

Reis- en verblijfskosten

-

1.000,00 EUR

Voor de toelichting verwijzen wij naar artikel 310/121-01.

Artikel

550/121-48

Vergoedingen voor begeleiders van jeugdcentrum Aximax

-

50.000,00 EUR

Er worden vergoedingen voorzien voor alle tijdelijke medewerkers van Aximax. De vergoedingen zijn
onderworpen aan de sociale wetgeving.
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Artikel

550/124-08

Verzekeringen

-

1.000,00 EUR

Het krediet wordt aangewend voor de verzekeringspremies i.h.k.v. de werking van Aximax.

Artikel

550/124-48

Diverse technische kosten

-

119.000,00 EUR

Het krediet is bestemd voor alle uitgaven inzake de organisatie van eigen initiatieven, de communicatie en
promotie en het studiewerk in kader van het jeugdbeleid:
- de kosten voor de organisatie van inspraakmomenten, studiedagen, animatie en vorming, inclusief de
aankoop van materialen en het inhuren van derden in het kader van deze initiatieven;
- de kosten voor vormgevings- en drukwerkopdrachten en de verspreiding van brochures en publicaties
in het kader van de uitvoering van het jeugdbeleid;
- diverse uitgaven verbonden aan de opdrachten in het kader van taalstimulering;
- de uitbesteding van onderzoeks- en begeleidingsopdrachten.

Artikel

55000/125-06

Prestaties van derden voor de gebouwen

-

5.000,00 EUR

Het krediet is bestemd voor aankopen van materiaal voor jeugdverenigingen,
kleine opdrachten voor dringende herstellingswerken of opfrissingswerken aan jeugdlokalen met een
bijzondere aandacht voor de toegankelijkheid en (brand)veiligheid.

Overdrachten
Artikel

550/332-02

Subsidies voor vakantieactiviteiten

-

120.000,00 EUR

De subsidies worden toegekend op basis van de verordening nr. 11/02 houdende het ondersteunen van
het vrijetijdsaanbod binnen het jeugdbeleid en het uitvoeringsbesluit voor de ondersteuning van
vakantieinitiatieven.

Artikel

55001/332-01

Subsidies aan jeugdhuizen

-

330.000,00 EUR

De subsidies worden toegekend ter uitvoering van het convenant van 2018 met vzw Jeugdhuizen
Ondersteuning Brussel (JHOB). Vzw JHOB ondersteunt jeugdhuizen bij het functioneren als autonome,
laagdrempelige en open ruimten voor ontmoeting, creatie, organisatie en experiment binnen een brede
Brusselse context.

Artikel

55001/332-03

Subsidie aan vzw Het Neerhof

-

425.785,00 EUR

De subsidie wordt toegekend ter uitvoering van het convenant van 2015 met vzw Het Neerhof. Het
Neerhof ontplooit een werking als kinder- en jeugdboerderij waar natuur- en milieueducatie en -beleving
in de vrije tijd centraal staan.

Artikel

55002/332-01

Subsidies aan lokale en regionale jeugdverenigingen

-

239.320,00 EUR

De subsidies worden toegekend op basis van de verordening nr. 11/02 houdende het ondersteunen van
het vrijetijdsaanbod binnen het jeugdbeleid en het uitvoeringsbesluit voor de ondersteuning van het lokaal
en regionaal jeugdwerk.

Artikel

55002/332-03

Subsidie aan vzw JES

-

476.000,00 EUR

De subsidie wordt toegekend ter uitvoering van het convenant van 2018 met vzw JES voor de
jeugdwerkopdracht in Brussel.

Artikel

55003/332-03

Subsidie aan vzw Roodebeekcentrum

-

15.000,00 EUR

De subsidie wordt toegekend voor het beheer van de jeugdsite in Sint-Lambrechts-Woluwe.

Artikel

55004/332-03

Subsidie aan vzw Art Basics for Children

-

106.050,00 EUR

De subsidie wordt toegekend ter uitvoering van het convenant van 2016 met vzw Art Basics for Children
(ABC). Het krediet is bestemd voor de organisatie en ontwikkeling van kunsteducatieve en culturele
activiteiten voor Brusselse kinderen en jongeren.

Artikel

55005/332-03

Subsidies aan vzw Goodplanet

-

28.350,00 EUR

De subsidie wordt toegekend ter uitvoering van het convenant met de vzw Goodplanet Belgium. De vzw
Goodplanet Belgium stimuleert natuur- en milieueducatie en duurzame ontwikkelingseducatie in het
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Brussels Gewest.

Artikel

55009/332-01

Subsidies voor initiatieven kansengroepen binnen jeugd

-

1.807.281,00 EUR

De subsidies worden toegekend ter uitvoering van de convenanten tussen de VGC en verschillende
organisaties die werken met maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren en/of kinderen en jongeren
met een functiebeperking.
De uitgaven worden ten belope van 1.411.500 EUR gefinancierd met middelen uit het Stedenfonds voor
de verdere kwalitatieve uitbouw van het vrijetijds- en vakantieaanbod van de verschillende deelwerkingen
van vzw D'BROEJ in het kader van de realisatie van SD2-OD3 van de beleidsovereenkomst.

Artikel

55014/332-01

Subsidies projecten, vernieuwende initiatieven en kadervorming

-

563.350,00 EUR

De subsidies worden toegekend op basis van de verordening nr. 11/02 houdende het ondersteunen van
het vrijetijdsaanbod binnen het jeugdbeleid en de uitvoeringsbesluiten voor de ondersteuning van
jeugdwerkprojecten, kadervorming en het jongerenfonds À Fonds. Deze middelen zijn voorbehouden voor
diverse participatieve en/of jeugdculturele verenigingen en projecten, kadervorming en projecten van
(informele groepen van) individuele jongeren. De subsidies zijn ook bestemd voor jeugdinitiatieven die
omwille van hun experimenteel karakter nog niet in aanmerking komen voor een reguliere subsidiëring.
Het krediet wordt voor 158.000 EUR gefinancierd met middelen uit het Stedenfonds, voor de realisatie
van SD2-OD3.

Toelichting per begrotingshoofdstuk

135

Begroting 2020

BUITENGEWONE UITGAVEN
1. Overzicht en evolutie per economische natuur (in miljoen EUR)
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2. Artikelsgewijze toelichting

Investeringen
Artikel

550/744-51

Aankoop van uitrusting

-

3.000,00 EUR

Het krediet is voorzien voor de aankoop van audiovisueel en ander duurzaam materiaal in het kader van
het jeugdbeleid.
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GEWONE ONTVANGSTEN
1. Overzicht en evolutie per economische natuur (in miljoen EUR)
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2. Artikelsgewijze toelichting

Prestaties
Artikel

550/161-01

Bijdragen van de ouders

-

40.000,00 EUR

Op dit artikel worden de bijdragen van de ouders voorzien voor de deelname van hun kinderen aan de
werking van Aximax

Artikel

550/161-48

Andere ontvangsten en terugvorderingen

-

23.000,00 EUR

Op dit artikel worden occasionele ontvangsten voorzien en inkomsten uit de verhuur van Aximax.

Overdrachten
Artikel

550/465-011

Bijdrage v/d Vlaamse Gemeenschap voor jeugdwerkbeleid

-

1.106.655,00 EUR

Het decreet van 6 juli 2012 houdende de ondersteuning en de stimulering van het lokaal jeugdbeleid en
de bepaling van het provinciaal jeugdbeleid, kent een subsidie toe aan de VGC ter uitvoering van het
jeugdbeleidsplan in het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad.
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Sport
Actieplannen 2020
1.

Een divers sportaanbod subsidiëren en op maat ondersteunen, zowel permanente werkingen als
projecten
2. Een eigen sportaanbod organiseren, zowel duurzaam met sportacademies, lessenreeksen, … als een
sportief vakantieaanbod en grootstedelijke en lokale evenementen. Hiervoor wordt samengewerkt
met partners zoals gemeenschapscentra, (brede) scholen en het BOP
3. De VGC-Sportraad en haar platformen ondersteunen met het oog op inspraak en participatie in het
VGC-beleid
4. Vorming voor beroepskrachten en vrijwilligers organiseren, onder meer in samenwerking met
partners
5. Kader uitwerken om sportclubs professioneel te ondersteunen, en specifiek ondersteunen in thema’s
en/of met doelgroepen
6. Nauwer samenwerken met clubs en sociale organisaties in functie van het project club/armoede
7. Financiële drempels verder wegwerken voor sportparticipatie
8. Hervorming en betere ontsluiting van het sport-overdag-aanbod continueren
9. Project ‘Empoweren van jongeren’ verderzetten binnen de sportsector
10. Visieontwikkeling en actieplan rond ethiek in de sport uitwerken
11. Opmaak van nieuwe convenanten met de regionale partners, gekoppeld aan het meerjarenplan 20212025
12. Het huidige meerjarenbeleidsplan Cultuur, Jeugd en Sport 2016-2020 afronden en hierover
rapporteren, en sport inschrijven in de opmaak van het VGC-breed strategisch meerjarenplan 20212025
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GEWONE UITGAVEN
1. Overzicht en evolutie per economische natuur (in miljoen EUR)
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2. Artikelsgewijze toelichting

Personeel
Artikel

560/111-01

Bezoldiging van het personeel

-

1.052.000,00 EUR

Het krediet wordt berekend op basis van de bezoldiging van 24 voltijdse equivalenten.
Het krediet op economische natuur 11 wordt voor een bedrag van 520.154 EUR gefinancierd met middelen
van het Stedenfonds, voor de realisatie van SD3-OD6.
Voor de looncomponenten verwijzen wij naar de algemene toelichting en de toelichting bij artikel
310/111-01.

Artikel

560/111-02

Bezoldiging v/d gesubsidieerde contractuelen

-

350.000,00 EUR

Het krediet wordt berekend op basis van de bezoldiging van 9 voltijdse equivalenten.
Voor de looncomponenten verwijzen wij naar de algemene toelichting en de toelichting bij de artikelen
310/111-01 en 310/111-02.

Artikel

560/112-01

Vakantiegeld van het personeel

-

75.000,00 EUR

Voor de toelichting verwijzen wij naar de artikelen 560/111-01 en 310/112-01.

Artikel

560/112-02

Vakantiegeld v/d gesubsidieerde contractuelen

-

25.000,00 EUR

Voor de toelichting verwijzen wij naar de artikelen 560/111-02 en 310/112-01.

Artikel

560/113-01

Patronale bijdragen RSZ voor het personeel

-

254.000,00 EUR

Voor de toelichting verwijzen wij naar de artikelen 560/111-01 en 310/113-01.
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Artikel

560/113-02

Patronale bijdragen RSZ voor gesco's

-

101.000,00 EUR

Voor de toelichting verwijzen wij naar de artikelen 560/111-02 en 310/113-01.

Artikel

560/113-21

Patronale bijdragen aan de omslagkas voor pensioenen

-

104.000,00 EUR

Voor de toelichting verwijzen wij naar de artikelen 560/111-01 en 310/113-21.

Werkingskosten
Artikel

560/121-01

Reis- en verblijfskosten

-

12.500,00 EUR

Voor de toelichting verwijzen wij naar artikel 310/121-01.

Artikel

560/121-48

Vergoedingen voor sportlesgevers

-

118.000,00 EUR

Professionele sportlesgevers worden zowel aangesteld voor het eigen VGC-aanbod als voor het aanbod
van partners en externen. De VGC-sportdienst werkt hiervoor ook samen met Sportwerk Vlaanderen. Op
dit artikel worden de kosten aangerekend van lesgevers die door de VGC worden tewerkgesteld.

Artikel

560/123-12

Huur- en onderhoudskosten

-

1.000,00 EUR

Middelen worden voorzien voor de huur van o.a. drankautomaten in de sporthallen.

Artikel

560/123-48

Andere administratieve kosten

-

10.000,00 EUR

Voor administratieve kosten met betrekking tot de werking van de sportdienst worden middelen voorzien.

Artikel

560/124-06

Technische kosten voor sportpromotie en sportbeleid

-

354.000,00 EUR

Deze middelen worden aangewend voor communicatie-uitgaven, voor grootstedelijke evenementen en
campagnes, voor de uitbouw van een groter kwalitatief sportaanbod voor diverse doelgroepen, voor
allerlei dienstverleningen i.h.k.v. de verdere uitbouw van het sportaanbod zowel binnen de sportclub als
op vlak van anders-georganiseerde sport, alsook voor initiatieven in functie van toegankelijkheid en
diversiteit.
Het krediet wordt ook ingezet voor de uitbouw van een lokale werking en sportopbouwwerk en voor de
werking van de sportdienst inclusief de kosten met betrekking tot lesgevers.

Artikel

560/124-08

Verzekeringen

-

10.000,00 EUR

Dit betreft de premies voor de verzekeringen die afgesloten worden voor sportinitiatieven en materiaal
(inclusief fietsen) van de sportdienst.

Artikel

560/124-48

Uitgaven i.h.k.v. het vernieuwd sportbeleid

-

26.500,00 EUR

Dit krediet kan net als vorige jaren via interne wijziging ingezet worden op andere artikels binnen het
domein Sport en dit volgens de noden die zich voordien.

Artikel

560/125-48

Kosten gebouwen

-

1.000,00 EUR

Het krediet dient voor kosten aan gebouwen, lokalen of zalen die afgehuurd worden voor
sportinitiatieven.

Artikel

56000/124-06

Beheerskosten sportinfrastructuur

-

30.000,00 EUR

Het krediet wordt aangewend voor uitgaven die verbonden zijn aan het beheer van de
sportaccommodatie van E. Hiel (overeenkomst met Go!).

Overdrachten
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Artikel

560/332-01

Subsidies voor sportinitiatieven

-

420.000,00 EUR

Dit is een algemeen artikel ter uitvoering van de verordening houdende het ondersteunende sportbeleid
van de VGC, met uitzondering van de investeringssubsidies. Het omvat subsidies voor sportverenigingen,
subsidies voor duurzaam sportaanbod (buiten de sportverenigingen), subsidies voor sportief
vakantieaanbod, subsidies voor sportprojecten en subsidies voor deelname aan sportgerichte
kadervorming.

Artikel

560/332-02

Subsidies voor nieuwe werkvormen sport en sportverenigingen

-

436.000,00 EUR

Op dit artikel worden de middelen v0orzien voor sportorganisaties die bij conventie of overeenkomst
worden ondersteund en om nieuwe impulsen mogelijk te maken.
Voor het aandachtspunt 'toegankelijkheid en diversiteit' wordt BIS (Brussel Integratie door Sport) voor
één voltijdse sportwerker en een werkingsbudget, de Homelesscup en Les Gazelles voor een halftijdse
medewerker vergoed.
MOEV (voorheen De Stichting Vlaamse Schoolsport) wordt op basis van een convenant vergoed voor de
Brusselwerking in het algemeen en de medewerking aan de uitvoering van het meerjaren- en actieplan
schoolsport Brussel in het bijzonder.
Het krediet wordt ook aangewend voor subsidies in het kader van professionalisering van de sportclubs.
Het krediet wordt voor 45.450 EUR gefinancierd met middelen uit het Stedenfonds, voor de realisatie van
SD3-OD6.
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BUITENGEWONE UITGAVEN
1. Overzicht en evolutie per economische natuur (in miljoen EUR)
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2. Artikelsgewijze toelichting

Investeringen
Artikel

560/743-51

Aankoop van fietsen

-

5.000,00 EUR

Het krediet wordt aangewend voor de aankoop van fietsen, brom- en motorfietsen.

Artikel

560/744-51

Aankoop van materiaal

-

25.000,00 EUR

Het krediet wordt aangewend voor de aankoop van specifieke investeringsgoederen en duurzaam en
groot (sport)materiaal.
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GEWONE ONTVANGSTEN
1. Overzicht en evolutie per economische natuur (in miljoen EUR)
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2. Artikelsgewijze toelichting

Prestaties
Artikel

560/161-01

Bijdrage van deelnemers aan sportinitiatieven

-

120.000,00 EUR

De VGC-sportdienst vraagt aan de deelnemers van het (intussen verruimd) sportaanbod een bijdrage o.a.
voor de sportacademies, sportlessenreeksen, diverse sportdagen en -evenementen, sportkampen, lokale
initiatieven.

Artikel

560/161-48

Diverse ontvangsten en terugvorderingen

-

55.000,00 EUR

Het krediet wordt voorzien voor de terugbetalingen aan sportlesgevers. Ook andere ontvangsten van
diverse aard worden hierop voorzien o.a. tussenkomsten, verbruik en occasionele terugvorderingen.

Overdrachten
Artikel

560/465-011

Bijdrage Vlaamse Gemeenschap voor sportbeleid

-

800.000,00 EUR

Het decreet van 6 juli 2012 houdende het stimuleren en subsidiëren van een lokaal sportbeleid voorziet
een beleidssubsidie van 750.000 EUR (wordt geïndexeerd) ter uitvoering van het VGC-sportbeleidsplan dat
minstens aandacht (doelstellingen, acties, middelen) besteedt aan de verplichte decretale
aandachtspunten. Ook extra projectmiddelen vanuit de Vlaamse Gemeenschap worden op dit artikel
gestort.

Artikel

560/465-05

Premie voor gesubsidieerde contractuelen

-

328.000,00 EUR

Actiris kent een toelage toe voor de gesubsidieerde contractuelen in projecten van de VGC.
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Beleidsdomein Welzijn, Gezondheid en Gezin
strategische en operationele doelstellingen

Een kwaliteitsvol en toegankelijk netwerk van Nederlandstalige zorg- en hulpverlening op maat van Brussel.
SD 1

SD 2

SD 3

SD 4

De VGC werkt aan een fijnmazig Nederlandstalig zorg- en hulpverleningsaanbod en zet in op
voldoende Nederlandstalige voorzieningen dichtbij de Brusselaar.
OD 1.1

Zorgen voor kwaliteitsvolle, functionele en duurzame infrastructuur

OD 1.2

Inzetten op een buurtgericht aanbod via de ondersteuning van buurtgerichte netwerken
en lokale ankerpunten

OD 1.3

Stimuleren van integrale en multidisciplinaire samenwerking met bijzondere aandacht
voor de noden van kwetsbare doelgroepen

OD 1.4

Vormen en ondersteunen van netwerken voor een continuüm aan zorg en toeleiding

De VGC maakt het Nederlandstalig dienst- en hulpverleningsaanbod laagdrempelig en toegankelijk.
OD 2.1

Stimuleren en ondersteunen van gezins-, welzijns- en gezondheidsorganisaties bij de
uitbouw van een inclusieve werking, met specifieke aandacht voor ouderen, personen
met een beperking, mensen in armoede

OD 2.2

Ondersteunen van de cultuursensitiviteit van het aanbod

OD 2.3

Informeren van gebruikers, beroepskrachten en vrijwilligers via een coherent en
laagdrempelig communicatiebeleid

OD 2.4

Ondersteunen van initiatieven met focus op de realisatie van grondrechten, het dichten
van de gezondheidskloof, empowerment en participatie

SD 1
De VGC zet in op kwaliteitsversterking via een kwalitatieve ondersteuning van de welzijnsen gezondheidsvoorzieningen.
OD 3.1

Aantrekken, ondersteunen en in Brussel houden van Nederlandskundige
zorgverstrekkers, hulpverleners en kindbegeleiders

OD 3.2

Ondersteunen van trajecten op maat gericht op kwaliteitsverbetering aan de hand van
interne en externe expertise

OD 3.3

Organiseren van inspraak en participatie om tot een betere afstemming van het aanbod
op de noden van de Brusselaars te komen

OD 3.4

Opbouwen van expertise via onderzoek en vorming

De VGC geeft ruimte aan innovatieve en inspirerende initiatieven.
OD 4.1

Realiseren van vernieuwende Nederlandstalige zorg- en hulpverlening op maat van de
Brusselspecifieke situatie en andere overheden hiermee inspireren

OD 4.2

Stimuleren van brede werkingen die de brug slaan tussen welzijn, gezondheid en andere
levensdomeinen

OD 4.3

Ondersteunen van vernieuwende initiatieven waarbij het aanbod verder wordt
afgestemd op de noden van Brusselaars met een verhoogde zorgbehoefte
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GEWONE UITGAVEN
1. Overzicht en evolutie per economische natuur (in miljoen EUR)
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2. Artikelsgewijze toelichting

Personeel
Artikel

600/111-01

Bezoldiging van het personeel

-

55.000,00 EUR

Het krediet wordt berekend op basis van de bezoldiging van 1 voltijdse equivalent. Voor de
looncomponenten en -parameters verwijzen wij naar de algemene toelichting en de toelichting bij artikel
310/111-01.

Artikel

600/112-01

Vakantiegeld van het personeel

-

4.000,00 EUR

Voor de toelichting verwijzen wij naar de artikelen 310/112-01 en 600/111-01.

Artikel

600/113-01

Patronale bijdragen RSZ voor het personeel

-

16.000,00 EUR

Voor de toelichting verwijzen wij naar de artikelen 310/113-01 en 600/111-01.

Werkingskosten
Artikel

600/121-01

Reis- en verblijfskosten

-

500,00 EUR

Voor de toelichting verwijzen wij naar artikel 310/121-01.

Artikel

600/123-07

Frankeringskosten

-

3.750,00 EUR

Het krediet wordt voorzien voor de frankeringskosten van het beleidsdomein Welzijn, Gezondheid en
Gezin.

Artikel

600/123-17

Kosten voor vorming van het personeel

-

6.000,00 EUR

Het krediet wordt voorzien voor de kosten voor de vorming van het personeel tewerkgesteld in de kaders
waarvan de loonkost wordt aangerekend onder de hoofdstukken Welzijn en Gezondheid.
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Artikel

600/123-48

Andere administratiekosten

-

4.500,00 EUR

Op dit artikel worden kosten aangerekend inherent aan de werking van het beleidsdomein Welzijn, meer
bepaald kosten voor o.a. huur, catering en relatiegeschenken.

Artikel

600/124-48

Technische kosten

-

57.600,00 EUR

Het krediet wordt voorzien voor de werkingskosten van de algemene directie WGG, studiedagen,
ontmoetingsavonden, de organisatie van het Gala van Welzijn en het communicatiebudget voor Bruzz.
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GEWONE ONTVANGSTEN
1. Overzicht en evolutie per economische natuur (in miljoen EUR)
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2. Artikelsgewijze toelichting

Prestaties
Artikel

600/163-01

Verhuring van onroerende goederen

-

1.000,00 EUR

Op dit artikel worden de ontvangsten uit verhuring voorzien.

Overdrachten
Artikel

600/465-011

Specifieke subsidies van andere overheden

-

163.000,00 EUR

Dit zijn de voorziene ontvangsten van de tussenkomst van de Vlaamse overheid voor de regiefunctie
betreffende Lokaal Sociaal Beleid (140.000 EUR) en Steunpunt Vrijwilligerswerk (23.000 EUR).
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Welzijn

Actieplannen 2020
1. Toekennen van aanvullende investeringsmiddelen voor welzijnsvoorzieningen met het oog op
het bekomen of behouden van hun erkenning van de Vlaamse Gemeenschap en het realiseren
van een kwaliteitsvolle en toegankelijke infrastructuur
2. Ondersteuning van de lokale dienstencentra en andere woonzorgorganisaties in hun algemene
werking als actor binnen buurgerichte zorg met bijzondere aandacht voor zichtbaarheid en
conformiteit met het nieuwe Vlaamse woonzorgdecreet
3. Ondersteuning van werkingen die de brug maken tussen welzijn en werk en die zich richten tot
Brusselaars die moeilijk of geen aansluiting vinden bij de reguliere arbeidsmarkt
4. Uitvoering geven aan het meerjarenplan lokaal sociaal beleid 2019-2020 en het participatief
vormgeven van een nieuw meerjarenplan voor de periode 2021-2025 i.s.m. partners op het
terrein
5. Ondersteunen van het algemeen welzijnswerk voor de uitbouw van een Brusselspecifieke
werking en de werking i.k.v. het lokaal sociaal beleid met bijzondere aandacht voor een
outreachende en Brusselbrede werking
6. Ondersteunen van de sector personen met een beperking met bijzondere aandacht
voortoegankelijkheid, vernieuwing en inclusie
7. Ondersteunen van initiatieven in het kader van het tegengaan van sociale uitsluiting
8. Uitvoeren van een armoedetoets op nieuw beleid
9. Begeleiding en ondersteuning (inclusief vrijwilligerswerk) van welzijnsorganisaties en het
ontwikkelen en faciliteren van innovatieve welzijnsinitiatieven op maat van de Brusselse
grootstedelijke context
10. Preventie, begeleiding en doorverwijzing van kinderen, jongeren en hun ouders via
samenwerking, expertisedeling met partners binnen de brede jeugdhulp en het versterken van
processen van inspraak, participatie en nazorg
11. Bekendmaken van het Nederlandstalig (zorg)aanbod, inclusief vormingen voor professionelen en
vrijwilligers
12. Werken vanuit een integrale benadering van de leef- en leercontext van jongeren aan de
preventie van schoolverzuim en schooluitval
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GEWONE UITGAVEN
1. Overzicht en evolutie per economische natuur (in miljoen EUR)
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2. Artikelsgewijze toelichting

Werkingskosten
Artikel

610/124-48

Technische kosten Welzijn

-

60.000,00 EUR

Het krediet wordt aangewend voor studiedagen en andere onkosten voor Welzijn.

Overdrachten
Artikel

610/332-02

Subsidies voor algemeen welzijnswerk

-

1.268.200,00 EUR

Het krediet voorziet de middelen voor de meerjarenovereenkomst tussen de VGC en CAW Brussel, de
meerjarenovereenkomst tussen de VGC en het Kenniscentrum Wonen, Welzijn en Zorg, de subsidiëring
van welzijnsprojecten en de DAC-regularisatie bij Brussel Onthaal Open Deur.
Het krediet wordt voor een bedrag van 250.000 EUR gefinancierd met middelen uit het Stedenfonds
(SD4-0D1)

Artikel

61000/332-02

Subsidies voor jeugdwelzijnswerk

-

657.000,00 EUR

Dit betreft de middelen voor initiatieven en projecten inzake brede jeugdhulp in Brussel. Het krediet wordt
voor een bedrag van 250.000 EUR gefinancierd met middelen uit het Stedenfonds (100.000 EUR voor
SD3-OD1 en 150.000 EUR voor SD4-OD1).

Artikel

61000/332-03

Subsidies aan vzw Brussels Ouderenplatform

-

78.000,00 EUR

Met het krediet worden middelen voorzien voor de welzijnswerking van vzw Brussels Ouderenplatform.

Artikel

61001/332-02

Subsidies voor woonzorg en ouderenwelzijn

-

2.279.300,00 EUR

Dit betreft de middelen ter ondersteuning van initiatieven woonzorg en ouderenwelzijn met inbegrip van
het reglement voor de subsidiëring van de Lokale Dienstencentra en de DAC-regularisatie bij Huize
Sint-Monika.
Het krediet wordt voor een bedrag van 591.400 EUR gefinancierd met middelen uit het Stedenfonds
(SD4-0D1).
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Artikel

61002/332-02

Subsidies voor welzijnswerk voor personen met een beperking

-

280.000,00 EUR

De middelen worden aangewend in het kader van het reglement van 18 juli 2013 voor de subsidiëring van
initiatieven voor personen met een beperking.

Artikel

61003/332-02

Subsidies voor welzijnsinitiatieven ikv armoedebestrijding

-

304.000,00 EUR

De middelen zijn bestemd voor werkingen en projecten die een actieve bijdrage leveren aan de
participatie van mensen in armoede aan de samenleving.
Het krediet wordt voor een bedrag van 190.500 EUR gefinancierd met middelen uit het Stedenfonds
(SD4-0D1).

Artikel

61004/332-02

Subsidies voor arbeidszorg

-

183.000,00 EUR

De middelen zijn ter ondersteuning van initiatieven die begeleide activiteiten in een werkcontext bieden
voor personen die niet meer of nog niet terecht kunnen in het reguliere of beschermde
tewerkstellingscircuit.
Het krediet wordt voor het totaal bedrag van 183.000 EUR gefinancierd met middelen uit het Stedenfonds
(SD3-0D3).

Artikel

61005/332-02

Subsidies voor straathoekwerk

-

377.000,00 EUR

Middelen worden voorzien ter ondersteuning van het ontwikkelen en uitvoeren van straathoekwerk in het
Brussels Gewest.
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Etnisch-Culturele Minderheden

Actieplannen 2020
1.

Ondersteunen van Nederlandstalige initiatieven die werken aan de integratie van personen met een
migratieachtergrond
2. Stimuleren van de participatie vanuit de doelgroep, met specifieke aandacht voor leiderschapsvorming
en actief burgerschap
3. Ondersteunen van een kwalitatief en behoeftedekkend aanbod sociaal vertalen en tolken
4. Ondersteunen van initiatieven die inspelen op de noden van specifieke doelgroepen
5. Opnemen van de regierol in het kader van het Vlaams integratiebeleid in het tweetalig gebied BrusselHoofdstad
6. Verder uitbouwen van de samenwerking met het Agentschap Integratie en Inburgering.
7. Ondersteunen van werkingen met een reëel bereik van (kwetsbare) Brusselaars met een
migratieachtergrond. Versterkt inzetten op kennisdeling tussen deze werkingen
8. Ondersteunen van initiatieven rond oefenkansen Nederlands voor anderstalige volwassenen
9. Versterken van de interreligieuze en interlevensbeschouwelijke dialoog in Brussel, met een verhoogde
aandacht voor de doelgroep jongeren
10. Ondersteunen van kleinschalige projecten die het samenleven in diversiteit versterken (Plug into
Brussels)
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GEWONE UITGAVEN
1. Overzicht en evolutie per economische natuur (in miljoen EUR)
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2. Artikelsgewijze toelichting

Personeel
Artikel

620/111-01

Bezoldiging van het personeel

-

110.000,00 EUR

Middelen worden voorzien voor de aanstelling van 2 niveau A voltijdse equivalenten voor de regierol in het
kader van het lokaal integratiebeleid (projectsubsidie van de Vlaamse overheid).
Voor de looncomponenten en -parameters verwijzen wij naar de algemene toelichting en toelichting bij
artikel 310/111-01.

Artikel

620/112-01

Vakantiegeld van het personeel

-

8.000,00 EUR

Middelen worden voorzien voor het vakantiegeld, zie de artikelen 620/111-01 en 310/112-01.

Artikel

620/113-01

Patronale bijdragen RSZ voor het personeel

-

32.000,00 EUR

Middelen worden voorzien voor de patronale bijdragen RSZ, zie de artikelen 620/111-01 en 310/113-01.

Werkingskosten
Artikel

620/121-01

Reis- en verblijfkosten van het personeel

-

1.000,00 EUR

Middelen worden voorzien voor verplaatsingskosten voor dienstreizen in opdracht van de werkgever voor
2 niveau A voltijdse equivalenten voor de regierol in het kader van het lokaal integratiebeleid
(projectsubsidie van de Vlaamse overheid).

Artikel

620/123-17

Kosten voor beroepsopleiding van personeel

-

1.000,00 EUR

Middelen worden voorzien voor vormingskosten voor 2 niveau A voltijdse equivalenten voor de regierol in
het kader van het lokaal integratiebeleid (projectsubsidie van de Vlaamse overheid). Bedrag voor eerste
helft van het jaar; bij verlenging project zal een wijziging worden aangevraagd.
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Artikel

620/123-48

Andere administratiekosten

-

6.000,00 EUR

Op dit artikel worden kosten aangerekend inherent aan de werking van het beleidsdomein ECM, o.a. voor
huur, catering en relatiegeschenken.

Artikel

620/124-48

Diverse technische kosten

-

9.000,00 EUR

Deze werkingsmiddelen worden ingezet voor diverse technische kosten in het kader van activiteiten rond
beleidsondersteuning. Het betreft de organisatie van studiedagen en infomomenten, de realisatie van
eigen publicaties, de ondersteuning van vormingsprogramma's voor het Nederlandstalig werkveld in het
Brussels Gewest of de inschakeling van ervaringsdeskundigen.

Overdrachten
Artikel

62004/332-01

Aanvullende subsidies Vlaams integratie- en inburgeringsbeleid

-

289.000,00 EUR

De VGC voert een aanvullend beleid ten aanzien van de uitvoering van het Vlaams integratie- en
inburgeringsbeleid. Het gaat hier telkens om een subsidie voor een specifieke Brusselwerking.

Artikel

62004/332-02

Subsidie voor samenlevingsinitiatieven projecten

-

100.100,00 EUR

De middelen worden toegekend via het reglement 'Plug Into Brussels' dat inzet op dialoog en ontmoeting,
op nieuwe initiatieven die verbindend werken en die stereotiepe beeldvorming tegengaan.

Artikel

62005/332-01

Subsidies voor samenlevingsinitiatieven algemene werking

-

454.900,00 EUR

Middelen worden voorzien voor de werking van initiatieven die de integratie in de Nederlandstalige
gemeenschap in het Brussels Gewest bevorderen.

Artikel

62005/332-02

Subsidies voor initiatieven taalstimulering allochtonen

-

100.000,00 EUR

Middelen worden voorzien voor aanvullende initiatieven of omkadering op het vlak van oefenkansen voor
anderstalige volwassenen.

Artikel

62006/332-01

Subsidies voor specifieke doelgroepen

-

162.000,00 EUR

Middelen worden voorzien ter ondersteuning van werkingen of projecten voor specifieke doelgroepen,
zoals vluchtelingen, woonwagenbewoners, mensen met een precair verblijf, holebi's met een
migratieachtergrond.

Artikel

62008/332-01

Subsidies voor interreligieuze en levensbeschouwelijke dialoog

-

35.000,00 EUR

Dit betreft de subsidies voor initiatieven die specifiek gericht zijn op het bevorderen van de interreligieuze
en interlevensbeschouwelijke dialoog in het Brussels Gewest, met focus op de doelgroep jongeren.
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GEWONE ONTVANGSTEN
1. Overzicht en evolutie per economische natuur (in miljoen EUR)

Evolutie krediet
0,35
0,30

krediet

0,25
0,20
Overdrachten
0,15
0,10
0,05

0
2.

02

8
01
2.

2.

01

7

0

per j aar en economische groep

2017

2018

2020

Overdrachten

0,00

0,00

0,32

Totaal

0,00

0,00

0,32

2. Artikelsgewijze toelichting

Overdrachten
Artikel

620/465-48

Subsidies van de Vlaamse Gemeenschap

-

320.000,00 EUR

Deze ontvangst kadert in het integratiebeleid.
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Gezondheid

Actieplannen 2020
1. Ondersteunen en meewerken (via de zorgraad) aan de reorganisatie van de eerstelijnszorg:
uitvoering beleidsplan BruZEL
2. Promoten van zorgopleidingen of een zorgcarrière in Brussel bij jongeren en zij-instromers
3. Stimuleren van multidisciplinaire eerstelijnspraktijken om opleidings- en stageplaatsen en peterof meterschappen voor starters aan te bieden
4. Ondersteunen van initiatieven die inzetten op het promoten van een gezonde
levensstijl/ontwikkeling bij kinderen en jongeren
5. Subsidiëren van gezondheidsinitiatieven die aandacht hebben voor specifieke grootstedelijke
problemen en die zich richten naar kansarme en kwetsbare doelgroepen
6. Initiatieven in het kader van geïntegreerde zorg ondersteunen die bijdragen aan het welbevinden
en de levenskwaliteit van mensen (en hun naasten) met een ernstige en/of chronische
aandoening
7. Sensibiliserende, preventieve en taboedoorbrekende initiatieven in de geestelijke
gezondheidszorg ondersteunen
8. Ondersteunen van initiatieven die op een laagdrempelige manier inzetten op vroegdetectie,
diagnostiek, oriëntering en/of intensieve samenwerking m.b.t. gerichte zorg voor kinderen en
jongeren met (een vermoeden van) een ontwikkelingsproblematiek
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GEWONE UITGAVEN
1. Overzicht en evolutie per economische natuur (in miljoen EUR)
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2. Artikelsgewijze toelichting

Werkingskosten
Artikel

630/123-48

Andere administratiekosten

-

1.000,00 EUR

Op dit artikel worden kosten aangerekend inherent aan de werking van het beleidsdomein Gezondheid,
o.a. voor huurkosten, catering en relatiegeschenken.

Artikel

630/124-48

Technische kosten

-

19.515,00 EUR

Middelen worden voorzien voor de organisatie van en deelname aan overleg en studiedagen, de aankoop
van documentatie, bekendmaking en initiatieven i.h.k.v. het gezondheidsbeleid in Nederlandstalige
gezinsvoorzieningen (o.a. 'Opgroeien in Brussel').
Het krediet wordt voor een bedrag van 17.515 EUR gefinancierd met middelen uit het Stedenfonds
(SD3-0D5).

Overdrachten
Artikel

630/332-02

Subsidies voor gezondheidsinitiatieven

-

1.239.095,00 EUR

Dit betreft de subsidies van Nederlandstalige gezondheidsinitiatieven en van projecten in het kader van
het gezondheidsbeleid in Nederlandstalige onderwijsinstellingen en gezinsvoorzieningen.
Het krediet wordt voor een bedrag van 411.485 EUR gefinancierd met middelen uit het Stedenfonds
(SD3-OD5).

Artikel

630/332-03

Subsidies aan vzw Huis voor Gezondheid

-

200.500,00 EUR

Met het krediet worden middelen voorzien voor het Huis voor Gezondheid vzw in uitvoering van de
beheersovereenkomst tussen het Huis voor Gezondheid, de Vlaamse Gemeenschap en de VGC.
Het krediet wordt voor een bedrag van 101.000 EUR gefinancierd met middelen uit het Stedenfonds
(SD3-OD2).

Artikel

63000/332-03

Subsidies aan vzw Brussels Overleg Thuiszorg

-

53.500,00 EUR

Met het krediet worden middelen voorzien voor vzw Brussels Overleg Thuiszorg in uitvoering van het
convenant.
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Gezin

Actieplannen 2020
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.

18.

19.
20.

We zetten middelen uit het Stedenfonds en de beschikbare geco’s in om capaciteitsuitbreiding
te realiseren
We breiden de capaciteit uit van het gezinsondersteunend en perinataal aanbod dat onder de
vlag van Huis van het Kind Brussel opereert
We financieren de capaciteit van de ontmoetingsplaatsen Baboes
We ondersteunen organisaties op vlak van hun infrastructuur, dit doen we onder andere door
de subsidiëring via investeringssubsidies
We realiseren het ondersteuningsaanbod Opgroeien in Brussel om de organisaties en hun
medewerkers te stimuleren in hun leerbeleid en kwaliteitsbeleid
Het interne luik en het externe luik van Opgroeien in Brussel wordt continu bijgestuurd
afhankelijk van de beleidsprioriteiten en de behoeftes van de sectoren: we sluiten
overeenkomsten af met partnerorganisaties (via subsidies en overheidsopdrachten), gaan op
zoek naar partners en stemmen af op ander aanbod en zetten de ondersteuners van entiteit
Gezin in om noden te detecteren, coaching aan te bieden en vormingen te geven
We realiseren een bibliotheek van Opgroeien in Brussel waar medewerkers van de sectoren
Gezin terecht kunnen voor uitleen van pedagogische materialen, individuele ondersteuning en
coaching
We voorzien subsidies voor de organisatie van studiedagen, evalueren het reglement en sturen
bij waar nodig
We voorzien verfraaiingssubsidies van de VGC, onder meer om de pedagogische kwaliteit van de
ruimte te verbeteren
We voorzien subsidies voor buurtgerichte werking van de buitenschoolse kinderopvang
We voorzien subsidies voor de brede werking van de consultatiebureaus
We voorzien subsidies voor het Huis van het Nederlands en verleggen de focus naar de
ondersteuning van organisaties rond het Nederlands op de werkvloer
We voorzien subsidies voor het Huis van het Kind Brussel. Zij zijn dé vroege toegangspoort tot
het Nederlandstalig netwerk in Brussel, van voor de geboorte
Via subsidies aan het Lokaal Loket Kinderopvang zorgen we voor een evenwichtig opnamebeleid
in alle kinderdagverblijven met inkomenstarief.
We voeren het Kinderarmoedebestrijdingsplan 2016-2020 uit
We ondersteunen het Huis van het Kind Brussel, het Lokaal Loket Kinderopvang en de
buitenschoolse kinderopvang in de communicatie van hun aanbod. We doen dit via
advertenties, screening van het communicatieplan en communicatiematerialen (bv. door
armoedeverenigingen en het Huis van het Nederlands) en de eigen communicatiekanalen van
de VGC
Binnen Opgroeien in Brussel integreren we nieuwe thema’s zoals de stem van kinderen,
armoedebeleid binnen de kinderopvang, duurzame kinderopvang en geïntegreerd werken. Ook
de doelgroep van kinderoppassers wordt ondersteund
We sturen de werking en structuur van Huis van het Kind Brussel bij via een traject met het
werkveld. Het resultaat is een nieuw subsidiereglement rond geïntegreerd gezinsbeleid en Huis
van het Kind
We wisselen expertise en informatie uit met binnen- en buitenlandse initiatieven
We organiseren ontmoetingsmomenten tussen medewerkers van de verschillende sectoren
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GEWONE UITGAVEN
1. Overzicht en evolutie per economische natuur (in miljoen EUR)
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2. Artikelsgewijze toelichting

Personeel
Artikel

660/111-01

Bezoldiging van het personeel

-

690.000,00 EUR

Het krediet wordt berekend op basis van de lonen van 14,1 voltijdse equivalenten.
Voor de looncomponenten en parameters verwijzen wij naar de algemene toelichting en de toelichting bij
artikel 310/111-01.

Artikel

660/111-02

Bezoldiging v/d gesubsidieerde contractuelen

-

82.000,00 EUR

Het krediet wordt berekend op basis van de bezoldiging van 2 voltijdse equivalenten.
Voor de looncomponenten verwijzen wij naar de algemene toelichting en de toelichting bij de artikelen
310/111-01 en 310/111-02.
Financiering gebeurt met specifieke middelen.

Artikel

660/112-01

Vakantiegeld van het personeel

-

49.000,00 EUR

Voor de toelichting verwijzen wij naar de artikelen 310/112-01 en 660/111-01.

Artikel

660/112-02

Vakantiegeld v/d gesubsidieerde contractuelen

-

6.000,00 EUR

Voor de toelichting verwijzen wij naar de artikelen 310/112-01 en 660/111-02.

Artikel

660/113-01

Patronale bijdragen RSZ voor het personeel

-

187.000,00 EUR

Voor de toelichting verwijzen wij naar de artikelen 310/113-01 en 660/111-01.

Artikel

660/113-02

Patronale bijdragen RSZ voor gesco's

-

24.000,00 EUR

Voor de toelichting verwijzen wij naar de artikelen 310/113-01 en 660/111-02.
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Artikel

660/113-21

Patronale bijdragen

-

22.000,00 EUR

Voor de toelichting verwijzen wij naar de artikelen 310/113-21 en 660/111-01.

Werkingskosten
Artikel

660/121-01

Reis- en verblijfskosten

-

1.000,00 EUR

Voor de toelichting verwijzen wij naar artikel 310/121-01.

Artikel

660/123-07

Frankeringskosten

-

1.500,00 EUR

Op dit artikel wordt een krediet voorzien voor frankeringskosten.

Artikel

660/123-20

Kosten eigen aan de functie van verkopen en verhuringen

-

10.000,00 EUR

Dit betreft de kosten eigen aan de functie van verkopen en verhuringen van infrastructuur Gezin.

Artikel

660/123-48

Andere administratiekosten

-

11.000,00 EUR

Dit artikel betreft de administratieve kosten voor Gezin.

Artikel

660/124-48

Specifieke kosten voor ondersteuning - Gezin

-

101.750,00 EUR

Middelen worden voorzien voor alle werkingsuitgaven voor de uitvoering van de beleidsdoelstellingen
Gezin, o.a. de kosten gerelateerd aan het ondersteuningsaanbod aan kinderdagverblijven, initiatieven
voor buitenschoolse kinderopvang en initiatieven preventieve gezinsondersteuning (vorming,
pedagogische ondersteuning, advies en begeleiding op maat, enz.).
Het krediet wordt voor een bedrag van 5.500 EUR gefinancierd met middelen uit het Lokale
Kinderarmoedebestrijdingsplan 2016-2020.

Artikel

660/125-02

Benodigdheden voor gebouwen

-

4.000,00 EUR

Middelen worden voorzien voor de gewone uitgaven voor de VGC-gebouwen waarin kinderdagverblijven
zijn gehuisvest (eigenaarsverplichtingen).

Artikel

660/125-06

Prestaties van derden voor de gebouwen

-

8.000,00 EUR

Op dit artikel worden de gewone uitgaven voorzien voor de gebouwen van de VGC waarin
kinderdagverblijven zijn gehuisvest (eigenaarsverplichtingen).

Artikel

660/125-08

Verzekering van de onroerende goederen

-

2.000,00 EUR

Dit betreft de verzekering van de onroerende goederen (kinderdagverblijven).

Overdrachten
Artikel

66001/332-02

Subsidies voor kwaliteitsverhoging - Gezin

-

982.000,00 EUR

In uitvoering van de beleidsdoelstelling 'Kwaliteitsverhoging' wordt krediet voorzien voor o.a. de brede
werking van de preventieve gezinsondersteuning, de uitbouw van Huis van het Kind Brussel en de
buurtgerichte werking van de buitenschoolse kinderopvang.

Artikel

66002/332-02

Subsidies voor capaciteitsuitbreiding - Gezin

-

1.875.000,00 EUR

Het krediet wordt voorzien voor alle subsidies voor de verdere uitbouw van een fijnmazig en
behoeftedekkend Nederlandstalig gezinsaanbod.
Het krediet wordt voor een bedrag van 1.200.000 EUR gefinancierd met middelen uit het Stedenfonds,
voor de realisatie van SD2-OD2.
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Artikel

66003/332-02

Subsidies voor toegankelijkheid - Gezin

-

322.000,00 EUR

Dit betreft alle subsidies voor het actief informeren van ouders over en de maximale toegankelijkheid van
het Nederlandstalig gezinsaanbod.
Het krediet wordt voor een bedrag van 150.000 EUR gefinancierd met middelen uit het Lokale
Kinderarmoedebestrijdingsplan 2016-2020.
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GEWONE ONTVANGSTEN
1. Overzicht en evolutie per economische natuur (in miljoen EUR)
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0,22

0,25

0,33

0,33

0,33

2. Artikelsgewijze toelichting

Overdrachten
Artikel

660/465-05

Premie voor gesubsidieerde contractuelen

-

81.000,00 EUR

Actiris kent een toelage toe voor de gesubsidieerde contractuelen in projecten van de VGC.

Artikel

660/465-48

Specifieke subsidies hogere overheden

-

245.500,00 EUR

Dit betreft de ontvangsten die specifiek betrekking hebben op het beleidsdomein Gezin: de tussenkomst
voor het Lokale Kinderarmoedebestrijdingsplan 2016-2020 en de tussenkomst in opvolging van de oproep
Buurtgerichte Netwerken van Kind en Gezin.
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LOGO (Lokaal GezondheidsOverleg)

Actieplannen 2020
1. Uitbouwen en beheren van een netwerk en organiseren van overleg rond gezondheidspromotie
in Brussel, met aandacht voor de gemeenten en specifieke doelgroepen
2. Verspreiden van methodieken en ondersteunen van partners bij het ontwikkelen van projecten
rond de Vlaamse gezondheidsdoelstellingen, met aandacht voor het verminderen van
ongelijkheid in gezondheid
3. Ondersteunen van de realisatie van de Vlaamse gezondheidsdoelstellingen in het Brussels
hoofdstedelijk gewest
4. Meewerken aan de reorganisatie van de Vlaamse eerstelijnszorg
5. Opzoeken en promoten van innovatieve projecten rond gezondheidspromotie
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GEWONE UITGAVEN
1. Overzicht en evolutie per economische natuur (in miljoen EUR)
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2. Artikelsgewijze toelichting

Personeel
Artikel

670/111-01

Bezoldiging van het personeel

-

218.000,00 EUR

Het krediet wordt berekend op basis van de lonen van 4 voltijdse equivalenten.
Voor de looncomponenten verwijzen wij naar de algemene toelichting en de toelichting bij artikel
310/111-01.

Artikel

670/112-01

Vakantiegeld van het personeel

-

16.000,00 EUR

Voor de toelichting verwijzen wij naar de artikelen 670/111-01 en 310/112-01.

Artikel

670/113-01

Patronale bijdragen RSZ voor het personeel

-

63.000,00 EUR

Voor de toelichting verwijzen wij naar de artikelen 670/111-01 en 310/113-01.

Werkingskosten
Artikel

670/121-01

Reis- en verblijfskosten

-

1.500,00 EUR

Voor de toelichting verwijzen wij naar artikel 310/121-01.

Artikel

670/123-07

Frankeringskosten

-

4.000,00 EUR

Het krediet wordt voorzien voor de frankeringskosten van het Logo.

Artikel

670/123-48

Andere administratiekosten

-

4.000,00 EUR

Op dit artikel worden kosten aangerekend inherent aan de werking van het Logo, meer bepaald voor
onder andere huur, catering en relatiegeschenken.
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Artikel

670/124-48

Technische kosten

-

26.000,00 EUR

Op dit artikel worden de werkingskosten van het Logo voorzien voor het uitvoeren van de
gezondheidsdoelen die zijn opgenomen in de jaarplanning.
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GEWONE ONTVANGSTEN
1. Overzicht en evolutie per economische natuur (in miljoen EUR)
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2. Artikelsgewijze toelichting

Prestaties
Artikel

670/161-48

Diverse ontvangsten en terugvorderingen

-

500,00 EUR

Dit betreft de diverse ontvangsten en terugvorderingen van het Logo.

Overdrachten
Artikel

670/465-48

Bijdragen van andere overheden voor het LOGO

-

261.247,00 EUR

De middelen betreffen de subsidie van de Vlaamse Gemeenschap in uitvoering van de erkenning als Logo
voor de periode 2016-2021 ten bedrage van 261.247 EUR.
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Revalidatiecentrum De Poolster

Actieplannen 2020
1. Garanderen van een aanbod van gepaste behandeling, begeleiding of doorverwijzing
2. Bekendmaken van het aanbod via meest geschikte communicatiekanalen
3. Vroegtijdig opsporen van functiestoornissen en informeren van de betrokkene en zijn omgeving
over het resultaat van het diagnostisch proces
4. Bijdragen tot een maximale ontplooiing van personen met een auditieve, leer- of
ontwikkelingsproblematiek en/of specifieke moeilijkheden zoals autisme, verstandelijke
beperking, ADHD, … om een bevredigende sociale en/of professionele integratie mogelijk te
maken
5. Aanbieden van een kwaliteitsvolle, wetenschappelijk gefundeerde revalidatie, vertrekkend
vanuit de individuele noden van de cliënten
6. Vormingen voor het personeel op basis van recente wetenschappelijke evoluties
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GEWONE UITGAVEN
1. Overzicht en evolutie per economische natuur (in miljoen EUR)
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2. Artikelsgewijze toelichting

Personeel
Artikel

690/111-01

Bezoldiging van het personeel

-

708.000,00 EUR

Het krediet wordt berekend op basis van de loonkosten van 13,8 voltijdse equivalenten.
Voor de looncomponenten verwijzen wij naar de algemene toelichting en de toelichting bij artikel
310/111-01.

Artikel

690/112-01

Vakantiegeld van het personeel

-

51.000,00 EUR

Voor de toelichting verwijzen wij naar de artikelen 310/112-01 en 690/111-01.

Artikel

690/113-01

Patronale bijdragen RSZ voor het personeel

-

165.000,00 EUR

Voor de toelichting verwijzen wij naar de artikelen 310/113-01 en 690/111-01.

Artikel

690/113-21

Patronale bijdragen voor pensioenen

-

87.000,00 EUR

Voor de toelichting verwijzen wij naar de artikelen 310/113-21 en 690/111-01.

Werkingskosten
Artikel

690/121-01

Reis- en verblijfskosten

-

2.000,00 EUR

Voor de toelichting verwijzen wij naar artikel 310/121-01.

Artikel

690/122-03

Erelonen en vergoedingen

-

1.000,00 EUR

Dit betreft de vergoedingen voor vormingen en voordrachten en occasionele honoraria.
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Artikel

690/123-12

Huur en onderhoudskosten van bureaumateriaal en -meubilair

-

9.500,00 EUR

Middelen worden voorzien voor de huur- en onderhoudskosten van bureaumateriaal en -meubilair.

Artikel

690/123-13

Beheers- en werkingskosten informatica

-

7.000,00 EUR

-

4.000,00 EUR

Middelen worden voorzien voor de kosten voor informaticamateriaal.

Artikel

690/123-17

Kosten voor vorming van het personeel

Middelen worden voorzien voor de kosten van specifieke vormingen en opleidingen over
domeingerelateerde onderwerpen.

Artikel

690/123-48

Andere administratiekosten

-

17.500,00 EUR

Het krediet wordt aangewend voor kantoorbenodigdheden, abonnementen op vakliteratuur,
telefoonkosten, therapiemateriaal (tekenpapier, schriften) voor bezoekers en specifieke activiteiten van
De Poolster.

Artikel

690/124-08

Verzekeringen

-

1.200,00 EUR

De premies voor de verzekering van schoolongevallen en alle hoogwaardige technologische apparatuur
worden op dit artikel voorzien.

Artikel

690/124-48

Andere technische werkingskosten

-

42.400,00 EUR

Dit krediet wordt aangewend voor de aankoop van allerlei testmateriaal en therapiemateriaal in functie
van de diagnostische en revalidatieactiviteiten en als reserve voor de noodzakelijke vervanging van
personeelsleden.

Artikel

690/125-08

Verzekering van de onroerende goederen

-

1.000,00 EUR

Middelen worden voorzien voor de brandverzekering van De Poolster.

Toelichting per begrotingshoofdstuk

168

Begroting 2020

BUITENGEWONE UITGAVEN
1. Overzicht en evolutie per economische natuur (in miljoen EUR)
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2. Artikelsgewijze toelichting

Investeringen
Artikel

690/723-56

Aanpassingswerken aan gebouwen

-

10.000,00 EUR

Dit krediet voorziet in onderhouds- en aanpassingswerken in De Poolster.

Artikel

690/741-51

Aankoop bureaumeubilair

-

5.000,00 EUR

Het krediet wordt gebruikt voor de aankoop van bureaumeubilair en benodigdheden.

Artikel

690/742-53

Aankoop van informaticamaterieel

-

15.000,00 EUR

Het krediet is bestemd voor de aankoop van informaticamateriaal.

Artikel

690/744-51

Aankoop van uitbatingsmaterieel

-

5.000,00 EUR

Dit krediet is bestemd voor de aankoop van testmateriaal en aangepast duurzaam therapiemateriaal.
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GEWONE ONTVANGSTEN
1. Overzicht en evolutie per economische natuur (in miljoen EUR)
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2. Artikelsgewijze toelichting

Prestaties
Artikel

690/161-01

Rechtstreekse prestaties

-

573.000,00 EUR

Op basis van een conventie met het Agentschap Zorg en Gezondheid van de Vlaamse Gemeenschap
ontvangt het Revalidatiecentrum De Poolster voor de begeleiding van de patiënten een forfaitaire
vergoeding per prestatie.

Artikel

690/161-48

Diverse ontvangsten en terugvorderingen

-

60.000,00 EUR

Op dit artikel worden de ontvangsten voorzien die niet rechtstreeks van de patiënten worden gevorderd.
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Gebouwen en Patrimonium

SD 1

SD 2

De VGC voert een efficiënt gebouwenbeheer.
OD 1.1 Dagelijkse werking van het patrimonium garanderen
Actieplan: Plannen van rationeel en preventief onderhoud van de VGC-gebouwen
Actieplan: Realiseren van kleine herstellingswerken en onderhoudswerken
Actieplan: Conform stellen van de gebouwen aan de vigerende regelgeving
Actieplan: Monitoren van het energieverbruik van het patrimonium
actieplan: Inhaalbeweging van de bouwfysische toestand
actieplan: Objectieve screening patrimonium gekoppeld aan realistisch ‘plan van
aanpak’, stapsgewijze uitvoering, betrouwbare monitoring
OD 1.2 Overtollig patrimonium afstoten
Actieplan: Overdragen van zakelijke rechten bij overtollig patrimonium
De VGC ontwikkelt, vernieuwt en bouwt infrastructuur.
OD 2.1 Buitengewoon onderhoud van het patrimonium
Actieplan: Realiseren van infrastructurele werken noodzakelijk voor de
instandhouding van de gebouwen
Actieplan: Realiseren van conformiteitswerken om te voldoen aan wettelijke
vereisten en functionele verbeteringen
OD 2.2 Opvolging van de eigen infrastructuurprojecten
Actieplan: Studiewerk voor en opvolging van de eigen infrastructuurprojecten zoals
voorzien in het Investeringsplan 2016-2020
OD 2.3 Adviesverlening aan de beleidsdomeinen
Actieplan: Verlenen van advies over de subsidiëring van infrastructuurprojecten
OD 2.4 Inzetten op optimalisatie en standaardisatie van processen
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GEWONE UITGAVEN
1. Overzicht en evolutie per economische natuur (in miljoen EUR)
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2. Artikelsgewijze toelichting

Werkingskosten
Artikel

800/124-05

Aankoop, onderhoud en huur van werkkledij

-

27.000,00 EUR

Voor aangepaste werkkledij, inclusief veiligheidskledij, worden middelen voorzien.

Artikel

820/123-20

Kosten eigen aan de functie van verkopen en verhuringen

-

3.000,00 EUR

Op het krediet van dit artikel wordt kosten aangerekend gerelateerd aan de aankopen, verkopen en
eigendomsoverdrachten van patrimonium van de VGC.

Artikel

820/125-02

Benodigdheden voor gebouwen

-

26.000,00 EUR

Op het krediet van dit artikel wordt de kost voor de levering van elektriciteit aangerekend voor alle
administratieve gebouwen, voor zover deze kosten niet in huurlasten zijn opgenomen.

Artikel

820/125-03

Brandstoffen voor de verwarming van gebouwen

-

28.000,00 EUR

Op het krediet van dit artikel worden de middelen voorzien voor de levering van gas voor de verwarming
van de administratiehuizen, voor zover deze niet in doorgerekende huurlasten begrepen zijn.

Artikel

820/125-06

Prestaties van derden voor de gebouwen

-

328.000,00 EUR

Alle gebouw-technische kosten voor het onderhoud, de schoonmaak, de beveiliging, de bewaking, de
onderhoudscontracten en de kleine onderhoudswerken in de administratiehuizen, zowel van het eigen
patrimonium als van de gehuurde gebouwen.

Artikel

820/125-08

Verzekering van de onroerende goederen

-

2.500,00 EUR

Het krediet wordt aangewend voor de premies voor de verzekering van onroerende goederen
(administratieve gebouwen en inboedel).
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Artikel

820/125-10

Belastingen, taksen en retributies op onroerende goederen

-

290.000,00 EUR

Het krediet wordt gebruikt voor de betaling van de onroerende voorheffing en van de andere grondlasten
zoals de gewestbelasting, gemeentebelastingen, de gewestbelasting op de gevaarlijke, ongezonde en
hinderlijke inrichtingen en de belasting op kantooroppervlakten, voor zover deze kosten niet in huurlasten
zijn opgenomen.

Artikel

820/125-12

Levering van elektriciteit voor de gebouwen

-

26.000,00 EUR

Het krediet wordt gebruikt voor de kost van de levering van elektriciteit voor alle administratieve
gebouwen, voor zover deze kosten niet in huurlasten zijn opgenomen.

Artikel

820/125-15

Levering van water voor de gebouwen

-

3.000,00 EUR

Op het krediet van dit artikel wordt het waterverbruik van de gebouwen van de administratie
aangerekend voor zover deze kosten niet in huurlasten zijn opgenomen.

Artikel

820/126-01

Huurgelden en lasten van onroerende goederen

-

2.298.000,00 EUR

Op dit artikel worden de huurgelden en de huurlasten betaald, met inbegrip van (in voorkomend geval)
energiekosten, onroerende voorheffing en taksen indien deze door de eigenaar in de huurlasten worden
doorgerekend. Het betreft de kantoren van de administratie in het Renaissancegebouw, de loods met de
bijhorende kantoren voor Facility en de Uitleendienst in Sint-Agatha-Berchem.

Artikel

82000/125-06

Prestaties van derden voor de gebouwen

-

25.000,00 EUR

Het krediet wordt aangewend voor facilitaire dienstverlening in de administratiehuizen. Het betreft o.a.
afvalverwijdering, ongediertebestrijding, groenbeheer en verhuisdiensten.

Artikel

82002/123-11

Telefoonkosten

-

1.000,00 EUR

Het krediet wordt voorzien voor voice- en datatransmissiekosten voor het administratiehuis Leopold II.

Artikel

82002/123-12

Huur- en onderhoudskosten

-

1.500,00 EUR

Het artikel wordt voorzien voor de huur en het onderhoud van o.a. de telefooncentrale, faxtoestellen en
fotokopieerapparaten voor het administratiehuis Leopold II.

Artikel

82002/125-02

Benodigdheden voor gebouwen voor rechtstreeks gebruik

-

5.000,00 EUR

Er worden middelen voorzien voor de aankoop van verbruiksmaterialen en de uitrusting van de eigen
technische medewerkers voor kleinere herstellingen en verfraaiingswerken aan het administratiehuis
Leopold II, alsook alle overige kosten voor onderhoud, uitrusting en beveiliging van deze gebouwen, voor
zover de prestaties niet door derden worden geleverd.

Artikel

82002/125-03

Brandstoffen voor de verwarming van de gebouwen

-

10.500,00 EUR

Op dit artikel worden middelen voorzien voor de levering van gas voor de verwarming van het
administratiehuis Leopold II.

Artikel

82002/125-06

Prestaties van derden voor de gebouwen

-

29.500,00 EUR

De gebouw-technische kosten voor het onderhoud van het administratiehuis Leopold II worden voorzien
op dit artikel.

Artikel

82002/125-08

Verzekering van de onroerende goederen

-

250,00 EUR

Het krediet wordt aangewend voor de brandverzekering van het administratiehuis Leopold II.

Artikel

82002/125-12

Levering van elektriciteit voor de gebouwen

-

7.000,00 EUR

Op dit krediet worden de elektriciteitskosten voor het administratiehuis Leopold II voorzien.

Artikel

82002/125-15

Levering van water voor de gebouwen

-

2.000,00 EUR

Op dit artikel wordt een krediet voorzien voor de levering van water voor het administratiehuis Leopold II.
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Artikel

840/123-11

Telefoonkosten

-

25.500,00 EUR

Er worden middelen voorzien voor de telefonie in de gemeenschapscentra.

Artikel

840/123-12

Huur- en onderhoudskosten kopieertoestellen gemeenschapscentra

-

45.000,00 EUR

Het krediet is bestemd voor de huur- en onderhoudskosten van de fotokopieerapparaten in de
gemeenschapscentra.

Artikel

840/123-20

Kosten eigen aan de functie van verkopen en verhuringen

-

10.000,00 EUR

Het krediet wordt gebruikt voor kosten gerelateerd aan de aankopen, verkopen en
eigendomsoverdrachten van VGC-patrimonium.

Artikel

840/125-02

Benodigdheden voor gebouwen

-

75.000,00 EUR

Het krediet wordt voorzien voor de kosten voor verbruiksmaterialen en de uitrusting van de eigen
technische medewerkers voor kleinere herstellingen en verfraaiingswerken aan de gemeenschapscentra
en Comenius alsook alle overige kosten voor onderhoud, uitrusting en beveiliging van deze gebouwen,
voor zover de prestaties niet door derden worden geleverd.

Artikel

840/125-03

Brandstoffen voor de verwarming van de gebouwen

-

282.000,00 EUR

Op dit artikel worden de kredieten voorzien voor de levering van gas en stookolie voor de verwarming van
de gemeenschapscentra.

Artikel

840/125-06

Prestaties van derden voor de gebouwen

-

440.100,00 EUR

Alle gebouw-technische kosten voor onderhoud, de beveiliging, de onderhoudscontracten (o.a.
verwarmingsinstallaties, ventilatie, brandbestrijding, liften), alle keurings- en controlecontracten die
wettelijk verplicht zijn (o.a. hoog- en laagspanningsinstallaties, liften, brandbestrijding, hefwerktuigen),
beveiliging en bewaking, kleine herstellingen en onderhoudswerken voor de gemeenschapscentra worden
op dit krediet aangerekend, voor zover deze prestaties geleverd worden door derden.

Artikel

840/125-08

Verzekering van de onroerende goederen

-

21.000,00 EUR

Het krediet wordt aangewend voor de brandverzekeringen voor de gemeenschapscentra.

Artikel

840/125-12

Levering van elektriciteit voor de gebouwen

-

310.000,00 EUR

Met dit krediet wordt de levering van elektriciteit, in hoog- en laagspanning betaald, voor het
patrimonium bestemd voor gemeenschapscentra.

Artikel

840/125-15

Levering van water voor de gebouwen

-

95.000,00 EUR

Het krediet wordt gebruikt voor het waterverbruik van de gemeenschapscentra.

Artikel

840/126-01

Huurgelden en -lasten

-

107.000,00 EUR

De huur, huurlasten en lasten van mede-eigendom van gebouwen in de culturele sector worden op dit
krediet voorzien. Het betreft de lasten van mede-eigendom voor GC De Zeyp en GC Het Huys alsook de
huur van het de tijdelijke huisvesting van GC De Vaartkapoen en GC Elzenhof.

Artikel

84000/125-06

Prestaties van derden voor de gebouwen

-

82.000,00 EUR

Het krediet wordt aangewend voor prestaties van derden voor de gemeenschapscentra en Comenius voor
zover het gaat om facilitaire dienstverlening en niet om gebouwtechnische prestaties. Het betreft o.a.
afvalverwijdering, ongediertebestrijding, groenbeheer en verhuisdiensten.

Artikel

870/123-20

Kosten eigen aan de functie van verkopen en verhuringen

-

3.000,00 EUR

Het krediet wordt bestemd voor kosten gerelateerd aan de overeenkomsten (o.a. huur, koop, erfpacht)
van de pijlers van het Brede School-project op de Nieuwlandsite.
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Artikel

870/125-02

Benodigdheden voor gebouwen

-

10.000,00 EUR

Op dit krediet worden de kosten voorzien m.b.t. verbruiksmaterialen en de uitrusting van de eigen
technische medewerkers voor kleinere herstellingen en verfraaiingswerken aan Brede School Nieuwland,
alsook alle overige kosten voor onderhoud, uitrusting en beveiliging voor zover de prestaties niet door
derden worden geleverd.

Artikel

870/125-03

Brandstoffen voor de verwarming van de gebouwen

-

55.000,00 EUR

Op dit artikel worden de kredieten voorzien voor de levering van gas voor de verwarming van de
Nieuwlandsite.

Artikel

870/125-06

Prestaties van derden voor de gebouwen

-

100.000,00 EUR

Alle gebouw-technische kosten voor onderhoud, de beveiliging, de onderhoudscontracten (o.a.
verwarmingsinstallaties, ventilatie, brandbestrijding, liften), alle keurings- en controlecontracten die
wettelijk verplicht zijn (o.a. hoog- en laagspanningsinstallaties, liften, brandbestrijding, hefwerktuigen),
beveiliging en bewaking, kleine herstellingen en onderhoudswerken voor de Nieuwlandsite worden op dit
krediet voorzien, voor zover deze prestaties geleverd worden door derden.

Artikel

870/125-08

Verzekering van de onroerende goederen (Nieuwland)

-

3.000,00 EUR

Op dit artikel worden de middelen voorzien voor de verzekeringen van de Nieuwlandsite.

Artikel

870/125-12

Levering van elektriciteit voor de gebouwen

-

65.000,00 EUR

Dit krediet is voorzien voor de levering van elektriciteit voor de Nieuwlandsite.

Artikel

870/125-15

Levering van water voor de gebouwen

-

16.500,00 EUR

Dit krediet is voorzien voor de levering van water voor de Nieuwlandsite.

Artikel

880/125-08

Verzekering van de onroerende goederen (Comenius)

-

3.000,00 EUR

Het krediet wordt gebruikt voor de verzekeringspremie voor de Comeniussite (Koekelberg).

Schuld
Artikel

830/211-03

Financiële kosten van leasingschulden

-

567.500,00 EUR

Het krediet wordt aangewend voor het deel rentelast van de beschikbaarheidsvergoeding van het
PPS-contract voor de campus Saint-Michel.

Artikel

830/911-03

Beschikbaarheidsvergoeding

-

253.000,00 EUR

Het krediet wordt aangewend voor het deel van de aflossingen van de beschikbaarheidsvergoeding van
het PPS-contract van de campus Saint-Michel.

Artikel

880/211-03

Financiële kosten van leasingschulden - Comenius

-

1.882.000,00 EUR

Het krediet wordt aangewend voor de beschikbaarheidsvergoeding (DBF) van de Comeniussite
(Koekelberg). Het betreft hier de rentelasten.

Artikel

880/911-03

Beschikbaarheidsvergoeding - Comenius

-

555.000,00 EUR

Het krediet wordt aangewend voor de beschikbaarheidsvergoeding (DBF) van de Comeniussite
(Koekelberg). Het betreft de schuldaflossing.
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BUITENGEWONE UITGAVEN
1. Overzicht en evolutie per economische natuur (in miljoen EUR)
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2. Artikelsgewijze toelichting

Overdrachten
Artikel

82000/522-52

Investeringssubsidies voor stedelijk beleid

-

250.000,00 EUR

Het krediet wordt voorzien voor een subsidie in het kader van het thematisch stadsvernieuwingsproject
'Groen en blauw in de stad'.

Artikel

830/522-52

Investeringssubsidies voor onderwijsprojecten

-

5.480.000,00 EUR

De VGC zet middelen in voor een betere infrastructuur of uitrusting conform de nieuwe onderwijs- en
opleidingsbehoeften. In 2020 worden middelen voorzien voor Buitenspel, IT-uitrusting, energiezorg op
school, hoger onderwijs en levenslang leren. Er worden middelen voorzien voor ondersteunende
lesmaterialen voor de STEM- opleidingen. De middelen worden voor een bedrag van 1.600.000 EUR
gefinancierd uit het Stedenfonds.

Artikel

84000/522-52

Investeringssubsidies voor jeugdinfrastructuur

-

200.000,00 EUR

Het krediet wordt aangewend om tegemoet te komen aan de investeringsnoden op vlak van
jeugdinfrastructuur. Het krediet op dit artikel wordt gefinancierd met middelen van het Stedenfonds, voor
de realisatie van SD5-OD1 van de beleidsovereenkomst.

Artikel

84002/522-52

Investeringssubsidies culturele instellingen

-

600.000,00 EUR

Er worden investeringssubsidies gepland voor verschillende culturele instellingen. Het krediet ondersteunt
de verbouwingen en inrichting van culturele ruimten (musea, podia, kunstinstellingen, enz.) en in diverse
infrastructuur. Het krediet op dit artikel wordt gefinancierd met middelen van het Stedenfonds, voor de
realisatie van SD5-OD1 van de beleidsovereenkomst.

Artikel

84004/522-52

Investeringssubsidies voor sportinfrastructuur

-

200.000,00 EUR

De middelen worden ingezet voor investeringen in sportinfrastructuur. Het krediet op dit artikel wordt
gefinancierd met middelen van het Stedenfonds, voor de realisatie van SD5-OD1 van de
beleidsovereenkomst.
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Artikel

850/522-52

Investeringssubsidies voor gezinsinstellingen

-

3.450.000,00 EUR

Het krediet wordt aangewend voor investeringssubsidies voor infrastructuur met een functionele
bestemming binnen het beleidsdomein Gezin (o.a. Nederlandstalige kinderopvang, preventieve
gezinsondersteuning) in het Brussels Gewest. Het krediet op dit artikel wordt voor een bedrag van
800.000 EUR gefinancierd met middelen van het Stedenfonds, voor de realisatie van SD5-OD1 van de
beleidsovereenkomst.

Artikel

85000/522-52

Investeringssubsidies voor welzijnsinstellingen

-

1.450.000,00 EUR

Het krediet wordt aangewend voor investeringssubsidies voor de aankoop van bouwgronden en/of
gebouwen, verbouwingswerken en/of uitrusting van infrastructuur voor de uitbouw van een
Nederlandstalige hulp- en dienstverlening in de welzijnssector in het Brussels Gewest. Het krediet op dit
artikel wordt voor een bedrag van 800.000 EUR gefinancierd met middelen van het Stedenfonds, voor de
realisatie van SD5-OD1 van de beleidsovereenkomst.

Artikel

860/522-52

Investeringssubsidies voor gezondheidsinstellingen

-

50.000,00 EUR

Het krediet wordt aangewend voor investeringssubsidies voor de aankoop van bouwgronden en/of
gebouwen, verbouwingswerken en/of uitrusting van infrastructuur voor de uitbouw van een
Nederlandstalige hulp- en dienstverlening in de gezondheidssector in het Brussels Gewest, met inbegrip
van opstartende multidisciplinaire eerstelijnspraktijken.

Investeringen
Artikel

800/723-51

Aankoop, studies en werken aan Muntpunt

-

496.000,00 EUR

Conform de samenwerkingsovereenkomst met de Vlaamse Gemeenschap wordt een jaarlijkse bijdrage
voorzien voor de infrastructurele uitbouw van Muntpunt.

Artikel

820/723-53

Aanpassingswerken aan gebouwen

-

250.000,00 EUR

Dit krediet wordt aangewend voor de heraanleg van de gemeenschappelijke buitenzones op de
Nieuwlandsite.

Artikel

820/724-51

Buitengewoon onderhoud van administratieve gebouwen

-

105.800,00 EUR

Dit krediet is bestemd voor aanpassings-, onderhouds- en veiligheidswerken aan de administratiehuizen,
meer bepaald de facilitaire diensten en administratiehuis Renaissance.

Artikel

820/733-51

Erelonen voor plannen van aanleg, urbanisatie en studies

-

40.000,00 EUR

Het krediet wordt aangewend voor de erelonen in functie van de heraanleg van de gemeenschappelijke
buitenzones op de Nieuwlandsite.

Artikel

820/741-51

Aankoop van bureaumeubilair

-

54.200,00 EUR

Het krediet wordt gebruikt voor de aankoop van bureaumeubilair en benodigdheden voor de
administratiehuizen.

Artikel

820/749-51

Aankoop en restauratie van kunstvoorwerpen

-

58.000,00 EUR

Dit krediet dient voor het aankopen en herstellen van kunstwerken en voor kunstintegratie in het eigen
patrimonium.

Artikel

830/723-52

Aankoop, studies en werken aan gebouwen - Saint-Michel

-

1.500.000,00 EUR

-

50.000,00 EUR

Dit krediet is bestemd voor eventuele meerwerken aan de Saint-Michelsite.

Artikel

830/733-51

Erelonen voor plannen van aanleg, urbanisatie en studies

Het krediet wordt gebruikt voor het uitschrijven van diverse studieopdrachten waaronder het bijstaan bij
de oplevering van de nieuwbouw.

Artikel

83000/723-52

Aankoop, studies en werken aan gebouwen - Pacheco

-

2.500.000,00 EUR

Het krediet wordt voorzien in functie van de mogelijke meerwerken.
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Artikel

83000/733-51

Erelonen voor plannen van aanleg, urbanisatie en studies

-

150.000,00 EUR

Er wordt een marge voorzien voor hogere erelonen.

Artikel

840/723-54

Nieuwbouw, studies en werken GC's, jeugdcentra en bibliotheken

-

2.146.000,00 EUR

Het krediet is deels bestemd voor veiligheids- en onderhoudswerken in de gemeenschapscentra,
sportcentra en jeugdhuizen. Daarnaast wordt het krediet gebruikt voor de opstart en realisatie van de
renovatie van gemeenschapscentra. Het krediet op dit artikel wordt voor een bedrag van 128.000 EUR
gefinancierd met middelen van het Stedenfonds, voor de realisatie van SD5-OD1 van de
beleidsovereenkomst.

Artikel

840/733-51

Erelonen voor plannen van aanleg, urbanisatie en studies

-

165.000,00 EUR

Dit krediet is bestemd voor de vergoeding van de studiebureaus die betrokken zijn bij de realisatie van de
verschillende bouwprojecten van het beleidsdomein Cultuur, Jeugd en Sport.

Artikel

840/741-98

Aankoop van meubilair voor GC's en jeugdcentra

-

160.000,00 EUR

Het krediet wordt aangewend voor de aankoop van los meubilair en benodigdheden voor de
gemeenschapscentra, sportcentra en jeugdhuizen.

Artikel

840/742-53

Aankoop van informaticamaterieel

-

600.000,00 EUR

In het kader van de ondersteuning van de gemeenschapscentra is momenteel een update-operatie bezig,
zowel op vlak van hard- als software. Deze middelen zijn noodzakelijk voor o.a. de licentiekosten van de
software en de VGC-brede uitrol van het e-loket subsidies voor het beleidsdomein Cultuur, Jeugd en
Sport.

Artikel

840/744-51

Aankoop uitbatingsmaterieel

-

680.000,00 EUR

Er worden middelen voorzien voor de aankoop van uitrusting voor de gemeenschapscentra, sportcentra
en jeugdhuizen.

Artikel

850/723-56

Nieuwbouw, studies en aanpassingswerken aan eigen patrimonium WGG

-

245.000,00 EUR

Het krediet wordt voorzien voor de nieuwbouw van kinderdagverblijf De Hummeltjes en om te voldoen aan
de resterende noden in het kader van de erfpachtoverdrachten van de kinderdagverblijven.

Artikel

850/733-51

Erelonen voor plannen van aanleg, urbanisatie en studies

-

85.000,00 EUR

Het krediet is bestemd voor de vergoeding van de studiebureaus die betrokken zijn bij de realisatie van de
bouwprojecten binnen het beleidsdomein Welzijn, Gezondheid en Gezin.

Artikel

850/741-98

Aankoop van ander meubilair

-

50.000,00 EUR

Het krediet wordt aangewend voor de aankoop van los meubilair en benodigdheden voor de
bouwprojecten binnen het beleidsdomein Welzijn, Gezondheid en Gezin.

Artikel

850/742-53

Aankoop van informaticamaterieel

-

6.000,00 EUR

Het krediet op dit artikel bestemd voor de vernieuwing van de website 'Slimme Zet'.

Artikel

880/723-52

Aankoop, studies en werken aan gebouwen - Comenius

-

200.000,00 EUR

Het krediet wordt gebruikt voor werken op de Comeniussite (Koekelberg).

Artikel

880/733-51

Erelonen voor plannen van aanleg, urbanisatie en studies

-

40.000,00 EUR

Het krediet wordt gebruikt in functie van de bijstand bij de oplevering van het project rond de
Comeniussite (Koekelberg).

Artikel

890/723-52

Aankoop, studies en werken aan gebouwen - Gallait

-

2.500.000,00 EUR

Het krediet wordt gebruikt voor werken aan de Gallaitsite (Schaarbeek).
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Artikel

890/733-51

Erelonen voor plannen van aanleg, urbanisatie en studies

-

150.000,00 EUR

Het krediet wordt gebruikt voor het uitschrijven van diverse studieopdrachten voor de Gallaitsite
(Schaarbeek).
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GEWONE ONTVANGSTEN
1. Overzicht en evolutie per economische natuur (in miljoen EUR)
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2. Artikelsgewijze toelichting

Prestaties
Artikel

840/161-48

Andere ontvangsten en terugvorderingen

-

140.000,00 EUR

Op dit artikel worden ontvangsten ingeschreven voor terugbetalingen van de inhuizende partners van het
Lendrik-gebouw, Candelaershuys, gebouw D op Comeniussite, alsook andere algemene ontvangsten en
terugvorderingen.

Artikel

870/161-48

Andere ontvangsten en terugvorderingen

-

45.000,00 EUR

Op dit artikel wordt een krediet voorzien voor diverse ontvangsten en provisies van de vaste pijlers van
de site Brede School Nieuwland.

Artikel

870/163-01

Verhuring van onroerende goederen

-

21.000,00 EUR

Op dit artikel wordt een krediet voorzien voor de ontvangsten afkomstig van de verhuur van ruimtes van
de site Brede School Nieuwland, zowel van de vaste pijlers als het occasioneel verhuur.

Overdrachten
Artikel

830/485-48

Andere specifieke bijdragen - Saint-Michel

-

423.882,00 EUR

De VGC ontvangt van de inrichtende machten een vergoeding voor het gebruik van leslokalen op de
Saint-Michel campus.

Artikel

840/380-01

Vergoedingen voor kleine schade

-

3.000,00 EUR

Het krediet wordt voorzien voor vergoedingen voor kleine schade.
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BUITENGEWONE ONTVANGSTEN
1. Overzicht en evolutie per economische natuur (in miljoen EUR)
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2. Artikelsgewijze toelichting

Overdrachten
Artikel

840/580-52

Bijdragen in investeringen

-

50.000,00 EUR

Op dit artikel wordt de ontvangst voorzien van de bijdrage van vzw De Markten voor het bouwdossier
'Herinrichting onthaal en bijkomende nooduitgang'.

Artikel

840/665-521

Tussenkomst Vlaamse Gemeenschap - gemeenschapsinfrastructuur

-

1.116.000,00 EUR

In het decreet van 1 juni 1994 tot regeling van overdracht van roerende en onroerende goederen (o.a.
voor de gemeenschapscentra) van de Vlaamse Gemeenschap naar de Vlaamse Gemeenschapscommissie is
voorzien dat jaarlijks een bedrag van 1,116 miljoen EUR ter beschikking gesteld wordt voor werken,
buitengewoon onderhoud, meubilair en uitrusting.

Artikel

84002/665-521

EFRO-subsidies

-

87.940,00 EUR

Aan de Vlaamse Gemeenschapscommissie wordt een EFRO-subsidie toegekend voor het project van
gemeenschapscentrum Elzenhof binnen de doelstelling 2020 'Investeren in groei en werkgelegenheid'.

Toelichting per begrotingshoofdstuk
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