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Personeelsstatuut van de Permanente Diensten van de Raad van de Vlaamse 

Gemeenschapscommissie – wijziging 

 

Algemene bespreking 

 

De voorzitter: Vandaag staat het voorstel tot wijziging van artikel 7 van het Personeelsstatuut 

van de permanente diensten van de Raad, alsook de wijziging van bijlage VII naar bijlage VI 

op de agenda. 

 

Aangezien niemand het woord vraagt, gaan we onmiddellijk over tot de stemming.  

 

Stemmingen 

 

Artikelen 7 wordt zonder opmerkingen aangenomen. De wijziging van bijlage VII van het 

personeelsstatuut van de Permanente Diensten van de Raad wordt eenparig aangenomen. 

 

Het gewijzigde Personeelsstatuut van de Permanente Diensten van de Raad wordt unaniem 

aangenomen. 

 

Hebben ja gestemd: 

Juan Benjumea Moreno, Jan Busselen, Bianca Debaets, Carla Dejonghe, Soetkin Hoessen, 

Pepijn Kennis, Dominiek Lootens-Stael, Els Rochette, Hilde Sabbe, Lotte Stoops, Cieltje Van 

Achter, Mathias Vanden Borre, Guy Vanhengel, Arnaud Verstraete, Gilles Verstraeten, 

Khadija Zamouri, Fouad Ahidar 

 
 

ONTWERP VAN VERORDENING (R.v.O., art. 41, 42, 43 en 53) 

 

Ontwerp van verordening tot vaststelling van de begrotingswijziging 2 en B 

voor het dienstjaar 2020 - Stuk 6 (2019-2020) - Nrs. 1 en 2 

 

Algemene bespreking 

 

Mevrouw Soetkin Hoessen, verslaggever: Ik breng verslag uit namens de Commissie voor 

Algemene Zaken, Financiën & Begroting en Stedelijk beleid van 1 december 2020.  

 

Er werd begonnen met een toelichting bij het Ontwerp van verordening tot vaststelling van de 

begrotingswijziging 2 en B voor het dienstjaar 2020. De begroting voor het dienstjaar 2020 

werd volgens collegevoorzitter Elke Van den Brandt door de Raad van de Vlaamse 

Gemeenschapscommissie vastgesteld en door het College bekrachtigd op 20 december 2019.  

 

Naast een eerste begrotingswijziging in mei 2020, deed het College, in het kader van de 

bevoegdheden die haar door de Vlaamse Regering zijn toegekend, ook een aantal interne 

herverdelingen van kredieten. Een overzicht hiervan is terug te vinden als bijlage van het 

verslag.  

 

De gewone begroting of exploitatiebegroting 2020 sloot, na een eerste begrotingswijziging, af 

met een positief resultaat van ongeveer 1.100 euro. Na onderhavige begrotingswijziging 

bedraagt het resultaat afgerond 2.100 euro. In globo bedragen de voorziene uitgaven en 

ontvangsten voor exploitatie nu ruim 209 miljoen euro tegenover initieel 194 miljoen euro. In 
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grote lijnen hebben de wijzigingen betrekking op: Overboekingen en fondsen Een aantal 

overboekingen gebeuren met het oog op de financiering van bijkomende investeringen.  

 

Daartoe worden middelen overgeheveld van de gewone begroting naar de buitengewone 

begroting en naar fondsen. Daarnaast zijn er middelen die aan de VGC werden toegekend in 

het kader van de coronacrisis en naar het Lambermontfonds worden overgeheveld voor de 

financiering van toekomstige uitgaven. Dit betreft een bedrag van 5 miljoen euro. Het 

uitstellen van de uitbreidingsronde kinderopvang en covid-projecten zorgen ervoor dat 

398.000 euro naar het Gezinsfonds en 200.000 euro minder uit het Gezinsfonds worden 

overgeboekt. Voor het beleidsdomein Onderwijs en Vorming moet er 110.000 euro minder uit 

het Onderwijsfonds worden geput. Naar ditzelfde reservefonds wordt, met het oog op de 

aankoop van een gebouw en de inrichting ervan, 694.500 euro meer overgeboekt. In het kader 

van de uitgaven van het Stedenfonds wordt er minder overgeboekt uit het reservefonds 

Stedenbeleid. 

 

Wat betreft algemene uitgaven en ontvangsten, algemene administratie, administratie, 

materieelverhuur en stedelijk beleid wens ik aan te geven dat enkele werkingsuitgaven kleine 

aanpassingen ondergaan. We zetten in het kader van de covid-maatregelen 80.000 euro extra 

in voor preventie en bescherming op het werk. Door de covid-pandemie zijn er veel minder 

aanvragen bij de Uitleendienst, waardoor het krediet voor herstellingen kan worden 

verminderd. Na budgetcontrole kunnen de algemene personeelsuitgaven lichtjes worden 

verlaagd. Personeelsuitgaven in het kader van stedelijk beleid worden verminderd. Verder 

wijzigen kredieten omdat middelen voor Bruss-it in de begroting 2021 zullen worden 

ingeschreven en omdat subsidies voor buurtgerichte werking in 2020 toegekend worden. Een 

begeleidingsopdracht in het kader van de Brede School verschuift eveneens naar 2021. Een 

voorziene uitgave uit vorige dienstjaren zal niet meer worden geïnd en wordt in onwaarde 

gezet. 

 

Wat betreft onderwijs en vorming blijkt na begrotingscontrole dat diverse kredieten kunnen 

worden aangepast. Er wordt 566.000 euro aan bijkomende middelen voorzien voor 

tussenkomsten in de schoolkosten voor kwetsbare gezinnen en voor taalstimuleringsprojecten. 

Er worden bijkomende subsidies voorzien voor de schoonmaak van speelpleinen. Omdat de 

paasspeelpleinen niet doorgingen, daalde het aantal vergoedingen voor begeleiders. Wat de 

onderwijsinstellingen betreft, kan na begrotingscontrole een aantal kredieten voor 

personeelsuitgaven worden verlaagd. De uitgave voor de bezoldiging van het onderwijzend 

personeel van Kasterlinden gaat evenwel met 3,56 miljoen euro omhoog omwille van de 

stijging van het aantal personeelsleden in het ondersteuningsnetwerk. Omwille van de covid-

pandemie worden er in het nieuwe schooljaar voorlopig geen uitstappen meer georganiseerd 

voor de leerlingen van het secundair onderwijs van Kasterlinden, waardoor het krediet op het 

begrotingsartikel voor extra muros-activiteiten daalt. 

 

Ook voor cultuur, jeugd en sport worden uitgavekredieten op verschillende 

begrotingsartikelen na begrotingscontrole licht aangepast. In verschillende sectoren worden 

kredieten verhoogd om tegemoet te komen aan de bijkomende noden in het kader van de 

covid-pandemie. Sommige covid-gebonden uitgaven worden verschoven naar 2021 via een 

tijdelijke overboeking naar het Lambermontfonds. In de sector van de kunsten wordt een 

krediet verhoogd om bijkomende initiatieven te kunnen subsidiëren. In de sector sport worden 

technische uitgaven verlaagd wegens gewijzigde ontvangsten van de Vlaamse Gemeenschap. 
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Wat betreft welzijn, gezondheid en gezin worden eveneens uitgavekredieten op verschillende 

begrotingsartikelen na begrotingscontrole aangepast. Sommige covid-gebonden uitgaven 

worden verschoven naar volgend jaar via een tijdelijke overboeking naar het 

Lambermontfonds. Een voorziene ontvangst uit vorige dienstjaren zal niet worden geïnd. Het 

bedrag wordt in onwaarde gezet. 

 

Het krediet voor subsidies aan het Huis voor Gezondheid wordt verhoogd omwille van de 

inkanteling van deze organisatie en vzw Brussels Overleg Thuiszorg. In de gezinssector wordt 

zowat 0,6 miljoen euro naar 2021 verschoven via het Gezinsfonds. Dit gebeurt omwille van 

de verschuiving van de timing van de capaciteitsuitbreidingsronde inzake kinderopvang. 

 

Aangaande het patrimonium worden uitgavenkredieten op verschillende begrotingsartikelen 

na begrotingscontrole aangepast. In de sector van de gemeenschapscentra worden bijkomende 

grote raamcontracten voor preventief onderhoud met betrekking tot elektriciteit, verwarming, 

ventilatie, air conditioning, daken en schrijnwerk afgesloten. De kredieten voor de 

beschikbaarheidsvergoeding van het PPS-contract van de campus Sint-Michiel, bestaande uit 

rentelasten en aflossingen, worden aangepast in functie van de oplevering van de site. 

 

Wat betreft de ontvangsten op de gewone begroting kan worden aangestipt dat de aanvullende 

dotatie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in het kader van de corinacrisis wordt 

verhoogd met 1,75 miljoen euro. De dotatie van de federale overheid wordt verlaagd met 2,16 

miljoen euro. De Vlaamse Gemeenschap kent aan de VGC in totaal 1,2 miljoen euro toe voor 

taalstimuleringsprojecten en tussenkomsten in de schoolkosten van kwetsbare gezinnen. Door 

de stijging van het aantal gesubsidieerde personeelsleden in het Ondersteuningsnetwerk en het 

CLB, verhoogt de bijdrage van de Vlaamse Gemeenschap met 3,77 miljoen euro. De Vlaamse 

Gemeenschap kent in het kader van de coronacrisis een aanvullende dotatie van 3,17 miljoen 

euro en een specifieke subsidie van 1,5 miljoen euro toe. Een deel van deze middelen wordt 

nog in 2020 benut. Het saldo wordt ingeschreven in de begroting 2021 om dan meteen te 

worden benut. Omwille van de coronacrisis worden er minder ontvangsten voor 

materiaaluitleningen, speelpleinen en het internaat van Kasterlinden geregistreerd. 

 

Het resultaat van de buitengewone begroting blijft na deze begrotingswijziging onveranderd 

en staat op 0 euro. Dit is dus een begroting in evenwicht. Globaal bedragen de voorziene 

investeringsuitgaven en ontvangsten na deze begrotingswijziging ruim 137 miljoen euro 

tegenover het initiële bedrag van 84 miljoen euro. In grote lijnen hebben de wijzigingen voor 

de buitengewone begroting betrekking op een aantal aspecten. De investeringen voor 

onderwijsprojecten, jeugdinfrastructuur, culturele instellingen, sportinfrastructuur en 

welzijnsinstellingen worden met bijna 46,5 miljoen euro verhoogd. Daarbij is de 

leasingovereenkomst voor het PPS-project te Sint-Michiel de grootste post. Er worden meer 

middelen voorzien ter financiering van de aankoop van ICT- en sportmateriaal voor de 

administratie, speelpleinen en Campus Technologie. Voor de aankoop van het aan het 

onderwijs gerelateerde gebouw Campus Technologie wordt 4,5 miljoen euro uitgetrokken. 

Voor studieopdrachten bij bouwprojecten, onder meer voor het transversale project 

Nieuwland en scholen, worden extra middelen voorzien, net als voor veiligheidswerken en 

onderhoud van gemeenschapscentra, sportcentra en jeugdhuizen. 

 

Collegelid Sven Gatz zei dat de collegevoorzitter de begrotingswijziging vrij volledig had 

toegelicht en voegde er dus slechts enkele elementen aan toe. Er wordt meer ingezet op 

ondersteuning vanuit het CLB, met Vlaamse middelen, en vanuit het eigen 

ondersteuningsnetwerk Kasterlinden. Hij voegde eraan toe dat collega’s dit zullen hebben 
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gemerkt. Verder werd een gebouw aangekocht in de Technologiestraat te Sint-Agatha-

Berchem, dat iedereen zal kennen vanuit het eigen CLB en het GO!. Daardoor zullen een 

aantal extra verdiepingen in gebruik kunnen worden genomen. Een  deel  van  het  

ondersteuningsnetwerk voor het buitengewoon onderwijs in Kasterlinden zal verhuizen. Zo 

krijgen we letterlijk en figuurlijk meer ruimte voor de diensten. Daarnaast werd, met hulp van 

andere overheden, getracht de schoolkosten te laten dalen. Daarover werden reeds details 

gegeven als antwoord op een eerdere vraag. De Vlaamse overheid werd bedankt voor de extra 

middelen voor taalstimulering. Die zullen verder beschikbaar worden gesteld in 2021. Verder 

werden nog enkele elementen vanuit het niet ingevulde personeelsbeleid overgebracht naar de 

onderwijsfondsen. Er waren nog enkele technische correcties. 

 

Volgens collegelid Pascal Smet waren er 2 grote lijnen. Allereerst moest er voor worden 

gezorgd dat er veerkracht bleef ondanks de coronacrisis. Organisaties werden gecompenseerd 

vanuit het principe dat er geen dingen worden gedaan die al door Vlaanderen gebeurden. 

Problemen werden opgelost voor organisaties die schade leden en geen beroep konden doen 

op Vlaamse noodfondsmiddelen. Dat was zo met Vlaanderen afgesproken. Een tweede zaak 

was het inzetten op relance, zodat kunstenaars aan het werk kunnen blijven en digitale 

ontmoetingen mogelijk zijn. De verschuivingen die in de middelen werden gedaan zijn bijna 

allemaal gerelateerd aan de gezondheidscrisis. Het betreft uitgaven die niet moesten worden 

gedaan omdat bepaalde activiteiten niet hebben plaatsgevonden. Er kwamen extra middelen 

vanuit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en vanuit Vlaanderen. Het geld werd niet volledig 

uitgegeven, omdat ervan uit werd gegaan dat de crisis ook in 2021 nog zal opflakkeren. 

Iedereen die moest worden gecompenseerd, werd gecompenseerd. Het Vlaams geld dat nog 

niet werd uitgegeven, afgerond 2,2 miljoen euro, werd voorlopig geparkeerd in het 

Lambermontfonds. Het is de bedoeling om dit budget volgend jaar doeltreffend te besteden 

aan cultuur, jeugd en sport. Er zal worden geprobeerd een synergie te bereiken met het 

onderwijs om bijvoorbeeld kunstenaars in de klas te krijgen. Verder zijn er geen fundamentele 

verschuivingen. De wijzigingen kunnen worden verklaard door de coronacrisis. 

 

Voor de algemene en de puntsgewijze besprekingen verwijs ik naar het uitstekende verslag 

van de diensten. Bij de artikelsgewijze stemming werden artikelen 1 tot en met 6 aangenomen 

met 4 stemmen tegen 1. Bij de stemming over het geheel was er hetzelfde resultaat. 

 

De heer Mathias Vanden Borre (N-VA): Ik bedank de diensten voor de correcte verwerking 

van de stukken. 

 

“We mogen elkaar niet meer vastpakken, maar we laten elkaar niet los” is een spreuk die we 

dit jaar veel hebben gehoord. De belangrijkste partner van de VGC, de Vlaamse 

Gemeenschap, heeft dit alvast in praktijk omgezet. Onze Vlaamse gemeenschap in Brussel 

heeft nog nooit zoveel geld gekregen van Vlaanderen als dit jaar. Ik heb het opgezocht met 

behulp van onze medewerkers, die ik hier uitdrukkelijk een pluim op de hoed wil steken. Ik 

durf zeggen dat zij de beste politieke fractie van deze stad vormen.  

 

De Vlaamse Gemeenschap heeft in het kader van de coronacrisis ten eerste rechtstreekse 

ondersteuning aan Brusselse organisaties ten belope van 800.000 euro gegeven. Ten tweede 

was er een aanvullende dotatie van 3,17 miljoen euro en een specifieke subsidie van 1,5 

miljoen euro toegekend. Daarnaast krijgt het Brusselfonds 10 miljoen euro extra. Het is reeds 

vaak gezegd en we blijven het herhalen: Vlaanderen laat Brussel niet los. 
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Wie Brussel wel een beetje in de steek laat, is de federale overheid. Zij heeft dit jaar meer dan 

2 miljoen euro bespaard. Dit is weliswaar het gevolg van de coronacrisis op de voorafname 

van de personenbelasting, maar er werd beslist om dit niet te compenseren. Dit komt dus neer 

op een besparing. Het is trouwens onduidelijk of die besparing zich tijdens de volgende jaren 

zal verder zetten. Volgend jaar wordt alvast de dotatie met 300.000 euro verminderd. 

 

Van de aanvullende Vlaamse dotatie van 3,17 miljoen euro wordt slechts een kleine 900.000 

euro daadwerkelijk dit jaar gebruikt. De overige 2,2 miljoen euro wordt geparkeerd in het 

Lambermontfonds, met de bedoeling die middelen volgend jaar doeltreffend te besteden aan 

cultuur, jeugd en sport. Op zich is dit niet geheel onlogisch. Het einde van de crisis is nog niet 

in zicht en de cultuur-, jeugd- en sportsector zal het ook in 2021 moeilijk hebben. In de 

begroting van 2021 zien we dat de kredieten voor deze sectoren ongeveer gelijk blijven ten 

opzichte van 2020. Hoe zullen die middelen worden ingezet? 

 

In het algemeen gaf het College aan dat de begroting ‘in rustig vaarwater’ zit. De VGC-boot 

kabbelt dus verder. Aangezien er weinig grote veranderingen zijn ten opzichte van vorig jaar, 

zal ik mijn voornaamste tussenkomst geven bij de begroting van 2021. Zo is er onder meer het 

Coovi-project, dat ik later in meer detail zal bespreken. 

 

Ik zie voldoende elementen in deze begrotingsaanpassing om ze niet goed te keuren. 

 

De heer Arnaud Verstraete (Groen): Tijdens het afgelopen jaar heb ik persoonlijk kunnen 

ondervinden hoe de VGC-netwerken zichzelf hebben heruitgevonden.  

 

Ondanks de coronamaatregelen en de bijzonder moeilijke arbeidsomstandigheden, hadden ze 

de veerkracht om te doen wat nodig was. Op sommige momenten moesten scholen bijna om 

de week alles omgooien, nieuwe digitale methodes hanteren, kinderen gepersonaliseerde 

onlinebegeleiding bieden, enz. Ik heb een les van mijn achtjarige dochter mee gevolgd. Wat 

was ik toen blij dat ik zelf niet systematisch deel hoef te nemen aan zulke digitale chaotische 

lessen. Maar de moed van de leerkrachten staat buiten kijf. (Glimlachjes) 

 

Een kleine greep aan voorbeelden uit mijn beperkte en ongetwijfeld bevoorrechte leefwereld: 

ik kon online theater kijken, concerten van lokale artiesten bijwonen, boeken reserveren bij de 

bibliotheek, waar ik ze in pakketjes kon afhalen. De kampen in gemeenschapscentra en 

sportkampen van de VGC werden drastisch omgegooid, maar gingen door.  

 

Ook de welzijnssector is danig veranderd: er is meer ingezet op outreach en onder andere 

psychologen hebben zowel offline als online gewerkt. In het algemeen is de hele 

gezondheidszorg opnieuw uitgetekend. 

 

De Brusselaars en het hele VGC-netwerk hebben er maar mooi het beste gemaakt van dit 

lastige jaar. Het voltallige personeel van alle instellingen en verenigingen, scholen, crèches, 

vzw’s; maar ook medewerkers op de administratie, in de kabinetten, de collegeleden, 

misschien zelfs de raadsleden hebben zichzelf overstegen.  

 

Ziehier, het verhaal achter deze bijzondere begrotingsaanpassing, waarbij ik vooral veel 

dankbaarheid zie. Er is geschoven met uitgaven. De portemonnee is ook opengetrokken om 

alles rond te krijgen, en dat ondanks lagere inkomsten uit het federaal niveau door de 

bijzondere financieringswet en ondanks lagere belastinginkomsten. Het VGC-beleid was ook 

mogelijk dankzij steun van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en van Vlaanderen. Ook al is 
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een groot deel van die steun eenmalig en volgt de hulp op stevige besparingen? Het is die 

steun wat de VGC nodig had.  

 

De investeringen in scholen en schoolgebouwen zijn niet stopgezet. Ze zijn zelfs versterkt: er 

is 750.000 euro bijkomend uitgetrokken voor de schoolkosten voor kwetsbare gezinnen 

bovenop extra middelen voor taalstimulering.  

 

Voor de cultuursector was 2020 een rampjaar. Het water stond veel kunstenaars en 

cultuurwerkers aan de lippen. Groen was dan ook tevreden met de steun voor cultuur-, jeugd- 

en sportorganisaties. De kunstensector, gemeenschapscentra, jeugdverenigingen en 

sportinitiatieven konden op ons rekenen. 

 

De nood aan digitaal onthaal, aan blended hulpverlening, aan een combinatie van on- en 

offline, aan een verscherpt gevecht tegen huishoudelijk geweld: al deze factoren tonen aan 

hoe moeilijk de Brusselaars het tijdens de crisis gehad hebben. 

 

Armoedebestrijdingsinitiatieven als vzw Vrienden van het Huizeke en vzw Pigment verdienen 

bijkomende steun. Hetzelfde geldt voor het project rond psychosociaal welzijn en projecten in 

wijkgezondheidscentra. 

 

Kortom, er ligt een uitzonderlijke begrotingsaanpassing voor, een zeer abstracte weerslag van 

een bewogen jaar en indrukwekkend heldenwerk. Er zijn ongelooflijke prestaties neergezet.  

 

Groen voelt daar vooral veel dankbaarheid en respect voor en keurt de begrotingswijziging 

uiteraard goed.  

 

Mevrouw Khadija Zamouri (Open Vld): Naar aloude traditie wil ik graag eerst de diensten 

bedanken. Keer op keer slagen ze erin om de gegevens kant-en-klaar aan ons voor te leggen. 

 

Ik verheug me in het bijzonder over de steun voor taalstimulering in het onderwijs en over de 

4 grote projecten die momenteel lopen in de strijd tegen armoedebestrijding. 

 

Eenzaamheid treft elke inwoner van onze stad, zeker nu. Ondersteuning voor de woonzorg, 

lokale dienstencentra, armoedewerkingen van de VGC en het project Connecting Brussels, dat 

mensen aanmoedigt om met elkaar in contact te blijven, zijn dan ook op hun plaats. Sociaal-

cultureel werk gaat het isolement tegen. Ook de bibliotheken, gemeenschapscentra en 

jeugdwerkingen doen fantastisch werk om de connectie te behouden. We moeten erover 

waken dat het beleid daadwerkelijk volgt. Een grootstad als Brussel moet blijven inzetten op 

de strijd tegen eenzaamheid, en dat op maat van alle Brusselaars. Stap af van het clichébeeld 

dat eenzaamheid enkel ouderen overkomt: ook jongeren kunnen eronder lijden. 

 

Mevrouw Bianca Debaets (CD&V): Ook van mijn kant hartelijk dank aan de diensten en de 

verslaggeving voor de heldere communicatie.  

 

Knack duidt ieder jaar zijn ‘Persoon van het jaar’ aan. Dit jaar zijn dat, hoe kan het ook 

anders, de zorgverleners. Zij zijn de helden van vandaag, al zijn wel meer mensen dat: 

iedereen die op een of andere manier geholpen heeft om de crisis te bezweren. Niemand was 

voorbereid. Geen enkele overheid, geen enkele stad had kunnen voorspellen wat er zou 

gebeuren. 
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De helden van vandaag zijn dus ook de middenstanders die er op een ongelooflijk creatieve 

manier alles aan gedaan hebben om hun zaak boven water te houden, of de leerkrachten die 

het beste van zichzelf gaven. Ik ben er zelf getuige van geweest dat zij hun leerlingen 

berichtjes sturen om te vragen of alles goed ging, of het lukte thuis en of ze konden helpen. Ik 

heb diep respect voor mensen die naast hun uren alsnog zoiets doen. Persoonlijk contact 

betekent enorm veel voor leerlingen die thuis geïsoleerd zitten.  

 

De helden van vandaag zijn ook alle medewerkers van vzw’s die geprobeerd hebben om 

eenzaamheid te doorbreken. Ik heb daarover ook een discussienota ingediend. Het verheugt 

met dat Open Vld mee op de kar springt. Xavier Taverne heeft in een prachtige uitzending 

aangetoond dat eenzaamheid ook onze leeftijdsgenoten treft, niet louter ouderen.  

 

Ook de administratie, iedereen die achter de schermen in de weer is, wil ik bedanken. Een 

aantal medewerkers zit achter in de zaal, bescheiden als altijd. 

 

Ondanks allerlei positieve evoluties zal CD&V zich onthouden. De initiatieven kwamen 

namelijk in hoofdzaak van het terrein zelf. Het College had andere keuzes kunnen maken.  

 

Neem nu het lokale dienstencentrum van Neder-Over-Heembeek. De medewerkers van dat 

centrum hebben schitterende dingen gedaan om mensen te bezoeken, zonder ook maar één 

veiligheidsrichtlijn te overtreden. Ook andere centra hebben initiatief ondernomen, maar het 

zijn initiatieven die van hen uitgaan, niet van het College. 

 

De coördinatie met andere overheden had ook beter gekund. Niets dan lof voor de 

leerkrachten, maar tegelijkertijd is pijnlijk duidelijk geworden hoe groot de digitale kloof is 

die door Brussel loopt. Er waren inderdaad initiatieven, zoals de terbeschikkingstelling van 

pc’s, maar de pc’s belandden uiteindelijk rijkelijk laat bij de leerlingen. Uiteraard zijn het 

nogmaals de kwetsbaarste leerlingen die zo opnieuw nodeloos achterstand hebben opgelopen.  

 

Mevrouw Els Rochette (one.brussels-sp.a): Ik dank de verslaggever voor het uitgebreide 

verslag en de diensten voor het geleverde werk. One.brussels-sp.a is bovendien het College 

dankbaar, omdat het niet zuinig geweest is met bijlagen bij de begroting, waardoor die 

leesbaar en transparant was. 

 

Het ligt voor de hand dat deze begrotingswijziging vooral in het teken van corona staat. Het 

reguliere beleid werd niet onderbroken. Dat is bemoedigend. Bovendien viel de vertraging 

van de meeste projecten al bij al mee. De beste relance is blijven bouwen aan het Brussel van 

morgen, de zware impact van corona ten spijt.  

 

Enerzijds heeft de VGC extra middelen gekregen en minder moeten uitgeven; anderzijds 

daalden andere dotaties en liepen de inkomsten terug. Tegelijkertijd waren extra uitgaven 

voor het brede VGC-netwerk noodzakelijk: de Nederlandstalige Brusselaars, iedereen die een 

beroep doet op de scholen, gemeenschapscentra en lokale dienstencentra verdient onze steun. 

 

Het stemt me tevreden dat de VGC bijkomende dotaties kreeg. Ze waren broodnodig. Deze 

keer heeft Vlaanderen Brussel niet over het hoofd gezien. Denk maar aan de middelen die 

Vlaanderen vrijmaakte om ouders te helpen met de schoolkosten. Die steun voor kwetsbare 

Brusselaars is uitstekend.  
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Voorts vormden kunstorganisaties zich om tot eerstelijnshulp voor daklozen. De VGC heeft 

deze organisaties prioritair ondersteund om te vermijden dat corona het levendige VGC-

netwerk zou verlammen. Daar is het College in geslaagd dankzij een geslaagde samenwerking 

met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Ontelbare verenigingen kregen extra steun. De 

staycationoproep wakkerde de creativiteit aan tijdens een zomer die voor velen een zomer in 

mineur was. Bovendien was de oproep een welkome opsteker voor kunstenaars die het in de 

lockdown enorm hard te verduren hadden gekregen. Organisaties konden aan de slag blijven 

door voldoende beschermingsmateriaal te verdelen.  
 

Er kwam gratis psychologische ondersteuning voor zorgverleners wat heel belangrijk was. De 

meest kwetsbaren werden extra ondersteund met voedselpakketten, onder meer dankzij de 

hulp van organisaties op het terrein. Er kwamen projecten over intrafamiliaal geweld en er 

kwamen ook snel laptops voor het afstandsonderwijs. Nieuwe platformen zoals Brussels helps 

en Connecting Brussels werden opgestart om geëngageerde Brusselaars te verbinden met die 

mensen die de hulp heel erg nodig hadden en dat in samenwerking met de Cocof, Bruzz en 

Muntpunt. Dat was heel positief. 

 

Deze begrotingswijziging toont dat de VGC de coronaschok naar best vermogen heeft 

opgevangen en dat ze daardoor bijzondere aandacht had voor wie het door deze crisis nog 

moeilijker had. Het is de combinatie van een hands-onaanpak, snel handelen en solidariteit die 

de VGC sterk maakt. De fractie one.brussels-sp.a zal deze begrotingswijziging dan ook met 

overtuiging steunen.  

 

De heer Pepijn Kennis (Agora): Bij de bespreking van de begrotingswijziging is al veel 

gezegd. Ik denk dat het debat vooral over de begroting 2021 zal gaan. De VGC als kleine 

flexibele overheid is het best geplaatst om op een snelle manier in te zetten op dit soort 

crisissen. Dat heeft ze tot op grote hoogte zeer goed gedaan. Ik denk bijvoorbeeld aan het 

platform Brussels helps waarbij burgers elkaar konden helpen, iets waar we ook voor hadden 

opgeroepen bij het begin van de coronacrisis. De VGC heeft zo’n platform heel vlug op poten 

kunnen zetten. Dat zijn goede dingen die we van een overheid kunnen verwachten en die nog 

vlotter gaan als het een kleine en efficiënte overheid is.  

 

Natuurlijk kunnen we ons vragen stellen en zeker straks ook bij de begroting 2021 over de 

financiële en de schuldenlasten. Dat zal ook nog wel komen. Het is goed hoe de VGC met de 

crisis in het algemeen is omgegaan. Dat is niet gemakkelijk, vooral ook niet voor de vele 

jongeren, ouderen en de vele mensen die in de zorg werken. Ik denk we daar met de politieke 

werking minder last van hebben dan heel veel mensen die dat dag in dag uit heel hard voelen. 

Mijn hart gaat ook uit naar hen allemaal en ook natuurlijk naar de diensten en de administratie 

die over deze begrotingswijzigingen heel duidelijk hebben kunnen communiceren. Dat is voor 

mij als nieuw parlementslid een pak gemakkelijker dan over die van het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest, dus ook daarvoor mijn dank aan de diensten en de kabinetten.  

 

De heer Jan Busselen (PVDA): 2020 was een heel bewogen jaar. Wat in de winter nog een 

ver probleem leek te zijn aan de andere kant van de wereld, werd in de lente een virus dat de 

samenleving in de greep hield en nog steeds houdt. De grote ongelijkheid in deze stad werd 

groter en de tegenstellingen werden duidelijker. Flexwerkers, cultuurwerkers en mensen uit de 

informele economie verloren hun inkomen en pas later kon een deel van hen een beroep doen 

op de toegekende subsidies of premies. Maar veel mensen bleven vergeten. De essentiële 

sectoren bleven moeilijk voortwerken. Voor onze kinderen en voor de jeugd was het een heel 

moeilijke situatie, vooral in de dichtbevolkte wijken met weinig voorzieningen. Leerkrachten 
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haalden alles uit de kast en plooiden zich driedubbel om les te kunnen geven, online en later 

fysiek, ondanks de angst voor besmetting. De gemeenschapscentra vonden zich opnieuw uit 

om toch actief te kunnen zijn met respect voor de sanitaire maatregelen. Al die mensen waren 

onze helden en zo moeten ze behandeld worden, maar zo voelen veel mensen zich niet 

behandeld, niet in de zorg, niet in het onderwijs en niet in de cultuursector. Dan zijn er de 

karige lonen in de rusthuizen: nog steeds hebben ze zelfs geen premie ontvangen. Er is een 

tekort aan middelen, onduidelijke communicatie in het onderwijs en er zijn te weinig laptops: 

34 scholen op 250 hebben laptops gekregen. Kunstenaars moesten maandenlang wachten op 

een of andere vorm van hulp. Mensen die een hele zomer aan concerten en theaterstukken aan 

zich zagen voorbijgaan. Zoals mevrouw Bianca Debaets al zei, is het dankzij de inzet van 

zoveel wijkcomités, burgerorganisaties en vrijwilligers dat een deel van de klap opgevangen 

werd en nog wordt opgevangen. We moeten eerlijk zijn: de VGC, samen met de andere 

partners, schieten tekort. We zullen deze aanpassing van de begroting dan ook niet 

goedkeuren.  

 

Mevrouw Elke Van den Brandt, collegevoorzitter: Er zijn vooral heel veel opmerkingen 

gemaakt. Dat is ook logisch omdat we in de commissie een uitgebreid debat hebben gehad 

waar alle vragen aan bod zijn gekomen en ook veel van de raadsleden aanwezig waren.  

 

Ik wil vooral de woorden van dank onderschrijven, dank aan de mensen op het terrein die in 

heel moeilijke omstandigheden zijn blijven werken. Er zijn voorbeelden gegeven uit het 

onderwijs, van leerkrachten die zichzelf en het lesgeven heruitgevonden hebben. Er is 

verwezen naar de lokale dienstencentra en de gemeenschapscentra waar telkens is nagedacht 

hoe ze in de omstandigheden toch de doelstellingen van hun organisaties konden blijven 

uitvoeren en dat hebben ze inderdaad met veel creativiteit en solidariteit gedaan. In die optiek 

sluit ik me aan bij de dankbetuigingen die er zijn uitgesproken, ook voor de administraties 

uiteraard en de diensten van het parlement die ervoor hebben gezorgd dat alles hier tijdig in 

het verslag stond.  

 

Er zijn geen echte vragen gesteld, alleen hier en daar een opmerking dat het meer moest zijn 

en dat het niet voldoende is. Daar oordelen uiteraard de raadsleden over.  

 

Wat betreft de opmerking dat er onvoldoende is gebeurd rond de lokale dienstencentra, 

herhaal ik een aantal initiatieven om te tonen dat de VGC die heeft ondersteund: het project 

van digitaal onthaal binnen de hulpverlening, het hulpverleningsverhaal van het Centrum voor 

Algemeen Welzijnswerk (CAW) Brussel, het traject ‘verhoogde inzet over intrafamiliaal 

geweld’ van het CAW, het project BASkuul van Samenlevingsopbouw, ‘Leren digitale 

vrienden kennen’ van het Huizeke, het project psychosociaal welzijn tijdens en na het 

isolement van de wijkgezondheidscentra, het project over het onthaal en het doorverwijzen 

van mensen met een precair verblijf van Pigment, de versterkte vrijetijdsparticipatie, enz. Er 

zijn ook verschillende projecten rond gezin, vrije tijdsmateriaal voor kinderen in kwetsbare 

posities om de sociale functies van kinderopvang te kunnen versterken, om ervoor te zorgen 

dat we de babytheek ook kunnen uitbouwen met drie nieuwe locaties. 

 

De VGC heeft ook het coronaplan van de Brusselse Huisartsenkring ondersteund en ook de 

psychologische ondersteuning voor zorgverleners. Over die zaken hebben we in de commissie 

uitvoerig gesproken. Er is geprobeerd om met de beschikbare krachten en middelen zoveel 

mogelijk ondersteuning te bieden aan de mensen die op het terrein het verschil proberen te 

maken. Uiteraard denk ik dat de noden in Brussel van die aard zijn dat we nooit tevreden 

kunnen zijn omdat we behoeftendekkend nog niet op alle vragen een antwoord bieden.  
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Mevrouw Bianca Debaets (CD&V): Ik wil even iets rechtzetten. Ik heb zeker niet gezegd 

dat er weinig is gebeurd door de lokale dienstencentra. Integendeel, er is heel veel gebeurd 

door de lokale dienstencentra, door de cultuursector, door het Wijkpartenariaat, door de sector 

Gezin. Op het terrein broeide er vanalles. Maar het initiatief kwam van hen en zelden van de 

beleidsmakers. Dat was de nuance.  

 

De heer Pascal Smet, collegelid: Ik begrijp dat de oppositie oppositie moet voeren, maar ik 

denk dat de mensen daar in deze tijden lak aan hebben, in alle eerlijkheid. Daarom stel ik aan 

u ook de vraag, mevrouw: wat hadden we meer moeten doen? U mag die vraag stellen en u 

hebt alle recht om die vraag te stellen en ik zou graag het antwoord kennen op die vraag 

omdat we dan de volgende maanden weten wat we meer moeten doen, wat we de afgelopen 

maanden niet zouden gedaan hebben.  

 

Wat hebben we vanuit de sector Cultuur, Jeugd en Sport gedaan? We hebben inderdaad 

gezorgd dat mensen samen dingen kunnen doen. We hebben meer dan 1 miljoen euro 

uitgetrokken op de kleine begroting van de VGC om ervoor te zorgen dat die Staycation-

initiatieven kunnen plaatsvinden. We wilden dat het vanuit de kant van de mensen kwam, niet 

topdown. We leven in tijden dat mensen zelf initiatieven willen nemen en dat de overheid 

moet zorgen dat die initiatieven plaats kunnen vinden. Denk aan Brussels helps en Connecting 

Brussel. Dat is een initiatief van de VGC, maar we willen dat niet met de grote vlag ‘dat heeft 

de VGC gedaan’ aankondigen, wilden dat het samen met de mensen uit de stad gebeurde. Ik 

wil in alle eerlijkheid, in alle rust en kalmte van u vernemen wat we meer hadden kunnen 

doen, niet om dat weg te gooien, maar om ons te inspireren.  

 

Ik denk dat er een grote les is, mevrouw Debaets, die we met zijn allen uit deze crisis moeten 

trekken, namelijk dat we samen vooruit moeten gaan. Daarom wil ik ook weten wat we nog 

meer moeten doen. Het College heeft al heel veel gedaan. Je kunt natuurlijk altijd meer doen. 

Maar de middelen zijn beperkt. We hebben gezorgd dat alle initiatieven genomen konden 

worden. We hebben zelf ook initiatieven genomen zonder dat we zeiden dat wij het waren. 

Dat is gebeurd.  

 

Ik wil gewoon informatief weten wat hebben we te weinig gedaan? Dan kunnen we dat 

meenemen want de crisis is nog niet voorbij. Het is niet omdat er in januari een vaccin komt, 

dat alles opgelost is. Tegen dat alle Belgen gevaccineerd zijn, is het eind 2021. Hopelijk 

kunnen we met zijn allen op vakantie, maar ook dat is nog niet zeker. Ik wil weten van de 

Raad wat het College meer zou kunnen doen en wat het niet gedaan zou hebben. We zijn 

bereid om dat mee te nemen. Ik denk dat ik ook spreek namens mijn collega’s. Als we het 

beter kunnen doen, zullen we dat doen. Het gaat er nu om dat we mensen samen brengen en 

samen door deze moeilijke tijden gaan. Ik ben gewoon nieuwsgierig.  

 

De heer Mathias Vanden Borre (N-VA): Mijnheer het collegelid, er zijn heel veel 

elementen in uw betoog waar ik niet mee akkoord ga, zoals mensen hebben lak aan 

oppositievoeren. Excuseer, dat is echt een typevoorbeeld van een uitspraak dat een 

regeringslid echt niet siert. Maar goed, ik ga daar verder niet op ingaan. Dat verdient eigenlijk 

geen inhoudelijke repliek.  

 

Er zijn ook andere elementen. Mijn fractie is daar al genoeg op ingegaan, ook in de 

commissie. We zullen daar straks in de begroting 2021 nog meer dan genoeg op ingaan. Er 

zijn voldoende elementen om het vertrouwen niet aan het College te geven. Ik ga helemaal 

niet akkoord met uw analyse en ik wou ook nog eens duidelijk maken. Als u zegt, jullie 
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kunnen niets inbrengen en niets zeggen over wat we beter hebben gedaan. We hebben dat een 

heel jaar lang gedaan en dat zullen we blijven doen. Ik kan alleen maar hopen dat er rekening 

mee gehouden wordt. We zullen dat debat nog voortzetten. 

 

- De algemene bespreking is gesloten. 

  

Stemming 
 

- Het ontwerp van verordening tot vaststelling van de begrotingswijziging 2 en B voor het 

dienstjaar 2020. 

 

De artikelen 1 tot en met 6 worden zonder opmerkingen aangenomen. Het geheel van het 

ontwerp van verordening tot vaststelling van de begrotingswijziging 2 en B voor het 

dienstjaar 2020 wordt aangenomen met 10 stemmen tegen 5; 2 leden hebben zich onthouden.  

 

Hebben ja gestemd: Juan Benjumea Moreno, Carla Dejonghe, Soetkin Hoessen, Els Rochette, 

Hilde Sabbe, Lotte Stoops, Guy Vanhengel, Arnaud Verstraete, Khadija Zamouri, Fouad 

Ahidar  

Hebben neen gestemd: Jan Busselen, Dominiek Lootens-Stael, Cieltje Van Achter, Mathias 

Vanden Borre, Gilles Verstraeten  

Hebben zich onthouden: Bianca Debaets, Pepijn Kennis  

 

 

Strategisch Meerjarenplan 2021-2025 (R.v.O., art. 49) en 

Ontwerp van verordening (R.v.O., art. 42, 43, 44 en 53) 

 

Samengevoegde algemene bespreking 

 

Collegevoorzitter Elke Van den Brandt: In de eerste plaats bedank ik de diensten van de 

Raad en de verslaggevers voor het snelle verslag van de begrotingsbespreking die we 

dinsdag in Commissie Algemene Zaken, Financiën & Begroting en Stedelijk 

Beleid hadden. We mogen blij zijn dat de werking van de besluitvorming zo 

goed ondersteund wordt door de vele gedreven medewerkers van de diensten.  

 

Op dinsdag hebben we al een uitvoerige bespreking gehad, dus ga ik niet dieper op de 

begroting in. Ik herhaal enkel dat, zowel voor de gewone als de buitengewone begroting, we 

een begroting in evenwicht afleveren. We hebben voor verschillende beleidsinitiatieven in 

middelen voorzien. We blijven ook belangrijke inspanningen leveren om in 2021 met 

de coronacrisis om te gaan, die helaas nog niet achter de rug is en waarvan de gevolgen nog 

lang zullen nazinderen. We blijven hulp bieden en daarnaast voorzien we ook in middelen om 

te investeren in nieuwe beleidsinitiatieven en bouwprojecten in Brussel.  

 

Extra aandacht wil ik wel aan het Strategisch Meerjarenplan 2021-2025 besteden, dat nog niet 

in de commissie werd besproken. Het is de eerste keer dat de Vlaamse 

Gemeenschapscommissie een meerjarenplan voorstelt. Er komen verscheidene aspecten van 

het VGC-beleid aan bod. Het is een verdieping van het bestuursakkoord met de naam ‘Brussel 

is wat we delen.’  

 

Dit meerjarenplan vertaalt de beleidskeuzes in concrete doelstellingen en acties voor de 

komende jaren. Er is een heel traject aan voorafgegaan. Het is immers niet geschreven zonder 
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voortraject. De VGC heeft de ramen en deuren opengegooid. We kregen ideeën aangereikt 

van honderden Brusselaars, organisaties en instellingen uit het N-

netwerk en van de medewerkers van de VGC om voeding van buitenaf te krijgen. Die ideeën 

voor dat plan kwamen niet zomaar, daar hebben we serieuze inspanningen voor geleverd. 

 

Zo organiseerden we Stadspiratie, een breed inspraak- en participatietraject. We kregen meer 

dan 1.000 concrete ideeën aangereikt van verschillende Brusselaars, die zijn uitgemond in 

concrete aanbevelingen. Op hun beurt zijn deze aanbevelingen in dit meerjarenplan verwerkt. 

In het plan hebben we ze met een Stadspiratielogo aangeduid. Op die manier wilden we een 

duidelijke return geven aan deze mensen. 

 

Collega Sven Gatz organiseerde ook een uitgebreide Ronde van Brussel voor schoolteams. De 

Nederlandstalige scholen kregen tijdens een bezoek de kans om mee na te denken over hun 

toekomst. De thema's die zij belangrijk vinden kwamen uitgebreid aan bod. Ook via een 

online enquête kon het brede Brusselse onderwijswerkveld de bezorgdheden en ideeën 

kenbaar maken. In totaal namen 190 personen deel aan de Ronde van Brussel. De acties en 

focuspunten uit de Ronde maken deel uit van het strategisch meerjarenplan. Ook deze zijn in 

het plan met een logo R aangeduid. In bijlage van dit plan wordt de koppeling tussen de 

Ronde en het meerjarenplan gedetailleerd gemaakt. 

 

Participatie is een essentiële rode draad in dit proces. Stadspiratie en de Ronde van Brussel 

zijn 2 grote trajecten. Maar participatie zit diepgeworteld in het VGC-beleid. De adviesraden 

spelen daar een belangrijke rol in. Collegelid Pascal Smet, met zijn actieve adviesraden, kan 

dat zeker beamen. We hechten veel waarde aan de input van deze adviesraden van de VGC. 

Ook bij de opmaak van dit meerjarenplan hebben we hen specifiek betrokken.  

 

We kunnen hier over een primeur praten. In november nodigde het College alle adviesraden 

en werkgroepen uit voor een eerste overkoepelende, gemeenschappelijke adviesraad. Meer 

dan 100 deelnemers vanuit 10 verschillende adviesraden en werkgroepen namen eraan deel. 

De deelnemers discussieerden in kleine groepjes over het meerjarenplan en gaven ons 

suggesties mee. Een aantal van die terugkerende aanbevelingen en ideeën hebben we verwerkt 

in dit meerjarenplan.  

  

Jullie kennen zeker de uitspraak: “Wil je snel gaan, ga alleen. Wil je ver komen, ga dan 

samen.” We weten dat jullie lang op dit plan hebben gewacht. Ik ben blij dat we de kans 

hebben gegrepen en de tijd hebben genomen om de Brusselaars actief te betrekken bij de 

opmaak van dit plan. We hebben ons als College laten inspireren door de Brusselaars en 

hebben de bezorgdheden en dromen van die Brusselaars in dit plan geïntegreerd. Door de 

input van de Brusselaars staan er nu acties in dit plan die er anders niet waren geweest. We 

geloven echt dat dit het plan sterker maakt en het daardoor ook breder wordt gedragen.  

  

Het strategisch meerjarenplan is een ambitieus plan. Brussel blijft groeien. En de 

grootstedelijke uitdagingen groeien mee. Er is nood aan nieuwe scholen, crèches, sport- en 

ontmoetingsplaatsen voor de Brusselaars. De sociale evolutie, de superdiversiteit van het 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de armoede in de stad vragen ook de komende jaren sterke 

antwoorden. Dit meerjarenplan gaat met die uitdagingen aan de slag.  

  

Het meerjarenplan is opgebouwd uit beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties. Die vormen 

het inhoudelijke raamwerk van het meerjarenplan. Zij bepalen de koers die we de komende 

jaren gaan varen.  
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Er zijn 7 beleidsdoelstellingen. Deze beleidsdoelstellingen geven richting op de langere 

termijn. Ze gelden voor de hele legislatuur. Het zijn onze grote beleidsambities. 

  

1. Brusselaars kunnen hun talenten maximaal ontwikkelen. Leerkansen zijn essentieel voor de 

Brusselaars om hun talenten te ontwikkelen. Die leerkansen bieden we aan kinderen en 

jongeren in het Nederlandstalige leerplichtonderwijs, waar de capaciteit wordt verhoogd, de 

kwaliteit nog versterkt en we gelijke onderwijskansen nastreven.  

2. Brussel is een kind- en jeugdvriendelijke stad. Een stad op kindermaat is goed voor 

iedereen. We maken ruimte voor kinderen, zowel door fysieke ruimte te creëren als in de 

vorm van een uitgebreid aanbod aan kinderopvang, gezinsondersteuning, vrijetijds- en 

vakantieactiviteiten. We hebben bijzondere aandacht voor kinderen en jongeren in kwetsbare 

situaties.  

3. We bouwen mee aan een meertalig Brussel. We koesteren de meertaligheid van onze stad 

en ondersteunen de meertalige taalontwikkeling van Brusselaars. In die meertalige context 

promoten we het Nederlands als een belangrijke troef en bieden we ruime mogelijkheden om 

Nederlands te leren.  

4. We betrekken alle mogelijke Brusselaars bij het vormgeven van ons beleid en aanbod. 

Brussel maken we samen met burgers en organisaties van het N-netwerk. We investeren in 

inspraak en participatie. Daarbij vertrekken we van onze visie op Brussel als diverse en 

inclusieve stad.   

5. Brussel is een bruisende en levendige stad waar mensen zich met elkaar verbonden voelen. 

In Brussel valt veel te beleven. De VGC ondersteunt en organiseert een ruim aanbod van 

cultuur, kunsten en erfgoed. Daarbij is er aandacht voor ouderen en voor een buurtgericht 

aanbod met onder meer een belangrijke rol voor de gemeenschapscentra als ankerplekken in 

de stad voor ontmoeting en verbondenheid.   

6. Brussel zorgt en beweegt. Zorg en sport zijn essentiële bouwstenen van een gezond 

Brussel. Sport draagt bij aan de fysieke en mentale gezondheid en speelt een verbindende rol. 

De belangrijkste uitgangspunten voor het organiseren van de Brusselse zorg zijn nabijheid. 

We vertrekken van de noden van de Brusselaar en houden rekening met de grootstedelijke 

context.  

7. De VGC is een wendbare en samenwerkende overheid. Om alle bovenstaande 

beleidsdoelstellingen te bereiken is het belangrijk dat de werking van de VGC efficiënt en 

effectief is.  

  

De beleidsdoelstellingen krijgen een vertaling in 33 concretere actieplannen. De actieplannen 

tonen hoe we de beleidsdoelstellingen willen realiseren. Ze zullen tijdens de looptijd van het 

meerjarenplan niet snel veranderen. Het zijn de bouwblokken van ons beleid.  

  

De actieplannen vormen het kader voor de acties. We hebben ze geteld. We formuleerden 167 

acties. Ik som ze niet op, maar ben ervan overtuigd dat jullie ze hebben gelezen. De acties 

maken duidelijk wat we doen om onze beleidsdoelstellingen te bereiken. Als het nodig blijkt, 

kunnen ze in de loop van de komende jaren verder evolueren of bijgestuurd worden. We 

moeten zeker de vinger aan de pols houden.  

  

Er zijn ook enkele rode draden in het meerjarenplan verweven. Het zijn de belangrijke 

uitgangspunten in het beleid en zitten in het plan vervat. De rode draden zijn participatie, 

samenwerking, diversiteit, duurzaamheid, continuïteit en innovatie.  

 

Het meerjarenplan integreert ook sommige opdrachten van de VGC. De VGC maakt heel wat 

decretaal verplichte sectorale beleidsplannen voor de Vlaamse overheid. Deze 
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sectorspecifieke plannen werden op het meerjarenplan afgestemd. In sommige gevallen 

vervangt het meerjarenplan ook het sectorspecifieke beleidsplan.   

 

Het meerjarenplan is het leidend plan. Het wordt het hoofddocument voor het strategisch 

beleid van de VGC. En het wordt nog meer. Het strategisch meerjarenplan is een eerste stap 

die de VGC zet naar een modernere strategische planning. Bij het opstellen van het strategisch 

meerjarenplan baseerde de VGC zich op de structuur en terminologie van de Beheers- en 

Beleidscyclus (BBC) die ook voor de Vlaamse lokale besturen geldt. Dat betekent dat in het 

strategisch meerjarenplan de beleidsdoelstellingen centraal staan. De beleidsdoelstellingen 

schetsen wat de VGC wil bereiken. De onderliggende actieplannen en daarbij horende acties 

geven aan welke beleidsinitiatieven de VGC zal nemen om die beleidsdoelstellingen te 

realiseren.  

 

Deze strategische doelstellingenboom vormt het inhoudelijke kader waaraan de volgende 

stappen van het proces worden opgehangen. Dat is een eerste, belangrijke stap die vandaag 

wordt gezet. Het is de gedeelde ambitie van het College en de Vlaamse minister voor Brussel, 

de heer Benjamin Dalle, om de omslag naar een modern begroting- en rekeningstelsel voor de 

VGC te maken. In 2021 zetten we de volgende stappen die nodig zijn in de omschakeling naar 

een meerjarenbegroting. Vanaf 2022 zullen we de actieplannen en acties van dit 

meerjarenplan direct aan de nodige middelen kunnen koppelen.  

   

De omschakeling naar een meerjarenbegroting vraagt om een volledig nieuw financieel 

beheersysteem. De huidige IT-toepassingen van de begroting en boekhouding zullen het 

komende jaar dan ook door een nieuwe software worden vervangen. Daarnaast moet ook het 

bestaande Vlaamse decretale en reglementaire kader voor de VGC aangepast worden. De 

Vlaamse overheid zet in 2020 en 2021 de noodzakelijke stappen om dit mogelijk te maken.  

 

Dit jaar is een overgangsjaar. Enerzijds heb je een strategisch meerjarenplan dat in 

doelstellingen is opgebouwd. Anderzijds heb je een eenjarige vertaling van die doelstellingen 

in de verschillende begrotingsartikels die vandaag voorliggen. Het strategisch meerjarenplan 

lees je dit jaar als een beleidsnota, als ons inhoudelijk verhaal. Elk begrotingsartikel uit de 

begroting 2021 kan in principe gekoppeld worden aan een actie uit het meerjarenplan. 

Omgekeerd kan het zijn dat nog niet elke actie aan een bepaald budget is gekoppeld omdat het 

meerjarenplan een periode van 5 jaar omvat en de begroting 2021 een periode van 1 jaar.  

 

Wat hier voorligt, is een dynamisch plan. De VGC houdt ogen en oren open en speelt in op de 

stad die voortdurend verandert en in beweging is. We gaan de komende jaren bijvoorbeeld 

verder aan de slag met de ideeën van Stadspiratie en de Ronde van Brussel. We zetten nieuwe 

participatietrajecten op en blijven nauw met de adviesraden samenwerken. Zo blijven we het 

plan verfijnen en concretiseren. De dialoog met de Brusselaar blijft centraal staan.  

 

We richten ons tot de Nederlandstalige Brusselaar, maar net zo goed tot iedereen die zich 

aangesproken voelt door het Nederlandstalige netwerk van diensten en voorzieningen, of wie 

er spontaan mee in contact komt. Dat zijn veel mensen met de meest uiteenlopende 

achtergronden, noden en passies, maar dat maakt Brussel ook zo rijk. 

 

Het is voor die grote en diverse groep van mensen dat we dit plan hebben geschreven. Ik kijk 

ernaar uit om samen met jullie, met de Brusselaars, met onze organisaties, met de 

collegeleden hiermee aan de slag te gaan. We zijn uiteraard benieuwd naar jullie reacties en 

input, want ook die zijn natuurlijk heel waardevol om het beleid verder vorm te geven en 
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ervoor te zorgen dat we bijsturen waar mogelijk en ons laten inspireren door jullie kennis en 

ervaring op het terrein. 

 

- Voorzitter: mevrouw Soetkin Hoessen 

 

Collegelid Sven Gatz: We zijn blij met de vele aanbevelingen, die we nu ook op 

verschillende manieren in realiteit kunnen omzetten de komende maanden en jaren. Sommige 

projecten uit Stadspiratie kunnen onmiddellijk worden uitgevoerd, andere zullen wat langer 

duren. Ik wil graag nog enkele accenten leggen met betrekking tot een eigen 

participatietraject, maar beperkter, met de schoolteams. Participatietrajecten kunnen elkaar 

zeker versterken en complementair zijn. 

  

Ik geloof dat jullie bij het strategisch meerjarenplan ook de bijlagen gekregen hebben van wat 

de Ronde van Brussel heeft opgeleverd. Mocht dat niet zo zijn, dan voegen we die graag toe 

aan het verslag. Uiteraard willen we op een sterke en goede infrastructuur voor het 

Nederlandstalig onderwijs blijven inzetten en die ook meer en meer delen. Ik denk dat we dat 

ook doen. Ik denk dat de reden daarvan nog deze week in de Commissie Algemene Zaken, 

Financiën & Begroting en Stedelijk beleid door Guy Vanhengel goed benadrukt is. Het is zo 

evident geworden dat we het niet altijd meer herhalen. We mogen dat blijven doen.  

 

Daarnaast proberen we de scholen zo goed mogelijk te ondersteunen. Dat is ook duidelijk 

opgenomen in die aanbevelingen, meer bepaald in de punten over de positie van het 

Nederlands als kans voor alle kinderen, in een positieve verhouding tot de meertaligheid zoals 

we die vooruitschuiven vanuit het College. Dat is geen vrijblijvend engagement. We 

ondersteunen dat ook duidelijk met het Onderwijscentrum Brussel. Ik geloof dat er volgende 

week een uitgebreider debat zal zijn in de Commissie voor Onderwijs en Scholenbouw over 

wat het OCB rond urban education zal doen.. Hoe gaan we de wereld van veel van onze 

kinderen groter maken? Hoe kunnen we daarvoor instrumenten aanreiken aan onze 

leerkrachten?  

 

We zullen zeker al concreet een aantal dingen doen waarmee we bezig waren of die we nieuw 

op het getouw willen zetten. Ik heb de kritiek gehoord, die ik voor een deel kan aanvaarden. 

We hebben nog een lange weg af te leggen met betrekking tot ICT-ondersteuning van de 

scholen. Nog los van de coronacrisis maken we daarvoor al jaren middelen vrij om de scholen 

met tablets, pc’s en digitale schoolborden te ondersteunen. De inhaalbeweging is begonnen in 

de lente en zullen we nog versterken.  

 

Ik wil toch nog eens graag benadrukken dat we in het voorjaar ook een eerste campagne 

voorstellen over wat het meest aan bod kwam in al mijn gesprekken met de 20 schoolteams: 

geef ons een stem, maak ons en wat wij doen zichtbaar. Er zijn zoveel soms makkelijke 

vooroordelen, niet in deze Raad specifiek, maar bij de publieke opinie, van wat een leerkracht 

in het algemeen doet en hoe speciaal dat dan allemaal wel niet is in het Nederlandstalig 

onderwijs in Brussel. De schoolteams vragen om te proberen daarvan een realistisch en 

positief beeld te scheppen, zodanig dat we deze job, die heel belangrijk is voor ons hier in 

Brussel in het algemeen en voor het Nederlandstalig onderwijs in het bijzonder, verder 

aantrekkelijk kunnen maken. Daarnaast schuilt daarachter de waardering voor de 

leerkrachten, waar ze toch allemaal een beetje naar snakten, nog los van de coronacrisis, want 

dat is meer een structureel gegeven. Het is wel degelijk de bedoeling om die campagne over 

de jaren heen voort te zetten. Het heeft geen zin om een campagne 1 of 2 keer te doen. Dat is 
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sympathiek en interessant, maar hiervan willen we een werk van lange adem maken. We 

zullen op basis van de reacties in de Raad en op het terrein het debat daarover voortzetten.  

 

Ik hoop dat we met het College, de administratie en ook de steun van deze Raad alle 

elementen uit Stadspiratie, en ondersteunend ook de Ronde van Brussel, zoveel mogelijk 

kunnen waarmaken. Ik denk dat we op die manier een mooie estafette doen tussen wat 

kiezers, burgers, Brusselaars, geëngageerde mensen willen en wat dit College samen met hen 

wil doen. 

 

Collegelid Pascal Smet: Wat wij vanuit Cultuur, Sport en Jeugd willen doen, is samen met de 

Brusselaars, de kunstenaars, het verenigingsleven, de organisaties en het daarmee verbonden 

maatschappelijk kapitaal dat we hebben, de verhalen die de stad doen leven, maken maar ook 

herleven in de huidige context. Wat ons betreft, is dat de opzet van dit hele plan.  

 

We hebben de afgelopen maanden heel veel solidariteit en engagement gezien, spontaan en 

soms uitgelokt. We hebben opnieuw kunnen vaststellen dat het de mensen zijn die het vuur 

zijn van onze stad. Dat vuur willen wij dus verder blijven aanwakkeren en brandend houden.  

 

Samenleven in deze stad moeten we dan ook verder in beeld brengen. We kunnen doen en 

tonen dat het kan met veel talen, nationaliteiten, maar ook vooral dat via cultuur, sport en 

jeugd nieuwe Brusselaars hun weg vinden naar ons sterk Nederlandstalig netwerk.  

 

Meer dan ooit voelen mensen zich alleen, verloren. We zorgen dan ook voor ankerpunten in 

de stad: warme en herkenbare ontmoetingsplekken waar mensen zich thuis kunnen voelen, 

waar ze aan cultuur kunnen doen, sporten, feesten, spelen, praten en leven. Met andere 

woorden, we werken aan warme netwerken rond elke Brusselaar, want elke verbonden 

Brusselaar is een gelukkige Brusselaar. 

 

Relance betekent ook dat we de mensen weer uit hun huizen en hun bubbels halen, zodat ze 

elkaar opnieuw ontmoeten, want dat is uiteindelijk de essentie van de stad. Dat is wat mensen 

verrijkt en gelukkig maakt. Daarom zullen we met ons aanbod naar zorginstellingen, 

rusthuisbewoners, scholen of jeugdinstellingen gaan. We gaan de Staycation-oproep van de 

afgelopen zomer evalueren en werken aan een vervolg.  

 

We geloven vanuit Cultuur, Sport en Jeugd in de kracht van de geëngageerde burger, die met 

kleine initiatieven het verschil kan maken en voor een grote verbondenheid in de buurt kan 

zorgen. Heel veel burgers engageren zich nu op dagelijkse basis om hun stad tot een betere 

plek te maken. Dat is dan ook het echte kapitaal. Het engagement voor elkaar zullen we 

tijdens deze legislatuur verder in de verf zetten door o.a. de campagne ‘We laten elkaar niet 

los – Connecting Brussels’, waarbij we de Brusselaars centraal stellen als College en niet de 

structuren en de instellingen.  

 

U weet dat mijn diensten en ikzelf ons laten adviseren door 8 zorgvuldig samengestelde 

adviesraden en werkgroepen. We komen in totaal aan een stadspanel van meer dan 210 

personen, die regelmatig samenkomen en die heel gericht over onderwerpen bevraagd kunnen 

worden op elk ogenblik in de legislatuur om continu de vinger aan de pols te houden. De 

inhoudelijke koers van de 22 gemeenschapscentra krijgt vorm via evenveel raden van bestuur. 

Dat is niet ouderwets: dat noemen we structurele participatie. Tel daarbij Stadspiratie en tal 

van andere bevragingen en je kunt dan ook echt spreken van een gedragen beleid. 
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Verder willen we vanuit Cultuur, Sport en Jeugd van de stad ook een speelterrein maken. 

Kinderen en jongeren letterlijk en figuurlijk ruimte geven in onze stad. Een stad waar ze jong 

mogen zijn. Brussel bulkt van jong talent en onze acties reiken kinderen en jongeren dan ook 

de instrumenten aan om mee het toekomstverhaal van Brussel te schrijven. We maken de stad 

niet enkel samen met de jeugd maar ook met de ouderen. Samen stad maken met ouderen! Het 

aanbod voor ouderen moet vertrekken vanuit ouderparticipatie en hun ervaring. Daarom 

zullen we meer dan ooit inzetten op intergenerationele en interculturele ontmoetingen die 

isolement doorbreken. Oud betekent voor ons niet out! De laatste tijd zien we iets te veel 

klachten van ouderen en niet de kracht. We moeten die kracht dus opnieuw ondersteunen. 

 

Tot slot, maar eigenlijk het belangrijkste van allemaal: onze kunstenaars. Zij zijn een 

kwetsbare groep gebleken in deze crisis. Als we willen bouwen aan Brussel als een lab en 

internationale culturele vitrine, moeten we niet enkel inzetten op presentatie, maar ook op 

kwalitatieve werkruimte voor de makers in deze stad. Tijdens deze legislatuur zal het creëren 

van atelier- en werkruimte voor kunstenaars meer dan ooit centraal staan. Dat is immers wat 

kunstenaars in de eerste plaats vragen. 

 

- De vergadering wordt geschorst om 9.55 uur. 

- De vergadering wordt hervat om 10.00 uur. 
 

- Voorzitter: de heer Fouad Ahidar 
 
Mevrouw Soetkin Hoessen, verslaggever, Vandaag hebben we het over het ontwerp van 

verordening tot vastlegging van de begroting voor dienstjaar 2021. Ik breng verslag uit 

namens de Commissie voor Algemene Zaken, Financiën & Begroting en Stedelijk beleid. 

Collegevoorzitter Elke Van den Brandt heeft er al kort naar verwezen en daarom beperk ik me 

tot een korte samenvatting van de algemene bespreking in de commissie. 

 

We zijn gestart met de toelichting bij het ontwerp van verordening en het algemene 

budgettaire kader. Zowel voor de gewone als voor de buitengewone begroting wordt voor 

2021 een begroting in evenwicht ingediend. Net als de voorgaande jaren werd er bij de 

opmaak van deze begroting uitgegaan van nulgroei in de uitgaven voor de hele begroting en 

elk van de beleidsdomeinen. 

 

De berekening van de personeelskredieten is gebeurd op basis van de begrote invulling op 1 

juni 2020. Hoewel de gewone begroting in evenwicht is, sluit het eigen dienstjaar af met een 

tekort van zo’n 3 miljoen euro. We bereiken het evenwicht door de inbreng van een verwacht 

overschot op de begroting 2020 ten gevolge van de onderbenutting van een aantal kredieten. 

 

De gewone begroting bedraagt afgerond 205 miljoen euro, een stijging met 11 miljoen euro of 

6% ten opzichte van 2020, zowel aan uitgaven- als ontvangstenzijde. De stijging van de 

uitgaven is hoofdzakelijk het gevolg van toenemende personeelskosten, schulden en 

subsidies. De stijging van de ontvangsten is voornamelijk toe te schrijven aan de verhoging 

van de middelen van de Vlaamse Gemeenschap en meer overboekingen uit de fondsen. 

 

Op de buitengewone begroting investeert de VGC in 2021 108 miljoen euro.  

Tegenover de initiële begroting 2020 stijgen de geraamde investeringen met afgerond 23 

miljoen euro of net geen 27%. Ten gevolge van de indexatie stijgt de dotatie van de Vlaamse 

Gemeenschap met 0,34 miljoen euro ten opzichte van 2020. 
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De dotatie voor onderwijstaken van de Vlaamse Gemeenschap stijgt naar 17,6 miljoen euro, 

tegenover 10,6 miljoen in 2020. Die significante stijging is het gevolg van de groei van de 

personeelssterkte en het ondersteuningsnetwerk voor het onderwijs. 

 

Naast de dotaties kent de Vlaamse Gemeenschap de VGC een aantal specifieke subsidies toe. 

Het merendeel daarvan blijft in 2021 onveranderd. Alleen bij de stedenfondsmiddelen gaan 

we uit van een groei met 3,5% of 585.000 euro. In het onderwijsdomein komen er 2 nieuwe 

subsidies, die beide betrekking hebben op taal en lezen, samen goed voor 263.000 euro. 

Afgerond ontvangt de VGC onder die subsidieprogramma’s 24 miljoen euro. 

 

De dotatie van de federale overheid daalt met ongeveer 0,3 miljoen euro ten opzichte van de 

initiële begroting 2020, een direct gevolg van de coronacrisis, waardoor de federale 

inkomsten slonken. 

 

De dotaties en trekkingsrechten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest blijven op het niveau 

van de begroting 2020. 

 

Voor de functionele verdeling van de begroting verwijs ik naar het uitstekende verslag van de 

diensten. 

 

De investeringen in de buitengewone begroting worden op 108 miljoen euro geraamd. Voor 

de verdeling over de diverse beleidsdomeinen verwijs ik andermaal naar het verslag van de 

diensten. Een aantal belangrijke investeringen kwamen aan bod tijdens de 

commissievergadering. Voor capaciteitsuitbreiding in het onderwijs en de renovatie en 

aanpassing van bestaande schoolinfrastructuur worden investeringssubsidies van iets minder 

dan 30 miljoen euro in de begroting opgenomen. Voor ICT-aanpassingen, zoals de software 

van webapplicatie inschrijveninbrussel.be en de verdere ontwikkeling van de websites 

communicerenmetouders.be en brusselvoltaal.be, wordt 200.000 euro vrijgemaakt. Er is 1,6 

miljoen euro om de technologiecampus aan te passen aan de noden van de nieuwe gebruikers.  

 

Voor werken op de Sint-Michielssite is 120.000 euro beschikbaar, voor werken op de 

Pachecosite 1,65 miljoen euro. Voor diverse studieopdrachten, waaronder de 

outputspecificaties van het nieuwe DBF-project Walcourt-Deleers, is 200.000 euro 

ingeschreven. 

 

Cultuur, jeugd, sport en gemeenschapscentra dan. Er is 496.000 euro voor de uitbouw van de 

Muntpunt-infrastructuur. Voor nieuwbouw en renovatie van gemeenschapscentra, jeugd- en 

sportinfrastructuur is 17,95 miljoen euro begroot.  

 

Bij de overdrachten zijn er middelen voor culturele instellingen (300.000 euro), voor 

sportinfrastructuur (200.000 euro) en jeugdinfrastructuur (200.000 euro). 

 

Voor welzijn, gezondheid en gezin is er 1,1 miljoen euro ten behoeve van werken en erelonen 

voor eigen gezinsinfrastructuur, inrichting en bemeubeling. Voor investeringssubsidies aan 

welzijnsinstellingen is 1,5 miljoen euro beschikbaar. Voor infrastructuursubsidies aan 

gezinsorganisaties is 3,45 miljoen euro uitgetrokken, voor subsidies voor de uitbouw van de 

gezondheidssector 100.000 euro. 

 

Onder begrotingshoofdstuk administratie is er 250.000 euro voor de heraanleg van de 

gemeenschappelijke buitenzones van Brede Schoolproject Nieuwland, 1,8 miljoen euro voor 
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investeringen in soft- en hardware, 667.000 euro voor diverse werken (aanpassing, 

onderhoud, verduurzaming, veiligheid) aan de administratiehuizen en ongeveer 1 miljoen 

euro voor investeringssubsidies voor stedelijk beleid. 

 

Voor transversale projecten is er 1,66 miljoen euro voor studieopdrachten en bijkomende 

werken voor de ontwikkeling van multifunctionele sites in Koekelberg (Comenius) en 

Schaarbeek (Gallait). Het bedrag van 38,2 miljoen euro voor aankoop van de Gaillaitsite via 

een publiek-private samenwerking (PPS) wordt volledig in de begroting ingeschreven. 

 

Over schuldbeheer en personeel leest u alles in het verslag van de diensten. 

 

Collegelid Sven Gatz verklaart zijn toevoeging doordat de investeringssubsidies voor 

scholenbouw lager uitvallen dan de vorige jaren, maar daar mogen zeker geen foute 

conclusies uit worden getrokken. De middelen die de VGC heeft om de capaciteitsuitbreiding 

voort te zetten, zijn globaal hetzelfde gebleven. Door een extra project in Anderlecht 

verhuizen er middelen van de buitengewone naar de gewone begroting. 

 

Tijdens de vorige vergadering van de Commissie Algemene Zaken, Financiën & Begroting en 

Stedelijk beleid kwam de verhuizing van de ondersteunende diensten van Kasterlinden naar 

de Technologiestraat ter sprake. De middelen om een verdieping in het gebouw in orde te 

brengen, staan in deze begroting voor 2021. 

 

Momenteel zijn er 66 voltijdse equivalenten (VTE’s) in de bassischool en 56,5 VTE’s in het 

secundair onderwijs van Kasterlinden. In het kader van het M-decreet verhuizen 130 VTE’s 

naar de Technologiestraat, waar de Centra voor Leerlingenbegeleiding (CLB’s) van het eigen 

net en het GO! zijn gehuisvest. Het personeelsaantal van de VGC bedraagt 747,47 VTE’s. De 

personeelskosten blijven onder meer door onderbenutting binnen de perken. De 

onderbenutting is hoofdzakelijk het gevolg van allerhande vormen van verloven en 

vervangingen, die niet onmiddellijk worden ingevuld. Voorts is er overleg met de vakbonden 

over een tweede pensioenpijler voor contractuele personeelsleden, die ongeveer 75% van het 

personeelsbestand uitmaken. In eerste instantie is dat een investering, maar op termijn wordt 

het een besparing, aangezien de pensioenlasten van statutaire medewerkers zwaar doorwegen. 

 

Collegelid Pascal Smet verduidelijkte dat er voor zijn beleidsdomein geen grote 

verschuivingen aankomen. De subsidies blijven over het algemeen gelijk of verhogen zelfs. 

De werkingskosten voor sport dalen, terwijl die voor jeugd en kunsten op peil blijven en die 

voor sociaal-cultureel werk stijgen. In de gemeenschapscentra is er een lichte daling van de 

personeelskosten, maar ook hier is 1 miljoen meer begroot dan effectief wordt uitgegeven. 

 

Inzake participatie en inspraak zijn 8 werkgroepen of adviesraden actief om het beleid 

constant te monitoren en advies te verlenen. 

 

Voor de zomer 2021 wordt onderzocht hoe we op basis van de evaluatie van de vorige 

Staycation een nieuwe editie kunnen uitwerken. Ook Stadskriebels krijgt een nieuw concept.  

 

Het beleid inzake ‘spelen en ontspanning’ wordt verder ontwikkeld. Op het vlak van 

samenleven en diversiteit wordt de samenwerking met de Vlaamse overheid verder uitgediept. 

Er wordt gestart met kunst, cultuur en onderwijs om in de scholen initiatieven te ontwikkelen.  

 

In het kader van de buitengewone begroting is er 15 miljoen euro voor gemeenschapscentra, 
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bibliotheken en jeugdinfrastructuur. Dat betekent niet dat alle middelen in 2021 worden 

uitgegeven, maar wel dat verscheidene werven worden opgestart zodat een deel van de 

middelen wordt doorgeschoven. Er gaat vooral aandacht naar Nekkersdal en Maalbeek. Via 

subsidies worden speel-, repetitie en fuifruimtes mogelijk gemaakt, maar de klemtoon ligt op 

ateliers en op Elzenhof en De Markten. 

 

Voor de tussenkomsten en puntsgewijze bespreking verwijs ik naar het uitstekende verslag 

van de diensten, die ik bij deze wil bedanken. 

 

Tijdens de artikelsgewijze stemming aan het einde van de commissie werden de artikelen 1 tot 

en met 14 aangenomen met 4 stemmen voor en 1 stem tegen. Nadien werd het geheel van het 

ontwerp van verordening tot vaststelling van de begroting voor het dienstjaar 2021 eveneens 

met 4 stemmen voor en 1 stem tegen door de commissie aangenomen. 

 

De voorzitter: Het woord is nu aan de raadsleden. Het Uitgebreid Bureau heeft beslist dat 

elke fractie 20 minuten spreektijd krijgt voor de gemandateerde spreker en 10 minuten voor 

alle andere sprekers. 

 

De heer Mathias Vanden Borre (N-VA): Ik wil beginnen met alle collega's en de diensten te 

bedanken. Ik wil ook de hele Vlaamse gemeenschap in Brussel bedanken, want die was in dit 

uitzonderlijk moeilijk jaar opnieuw een sterke schouder voor onze stad. Ik wil voorts iedereen 

steunen die dit jaar een familielid, vriend of kennis heeft verloren. Het coronavirus doodt niet 

alleen. Het heeft ook nog andere, jammerlijke gevolgen, zoals het feit dat niet iedereen de 

begrafenis kan bijwonen. Tot slot feliciteer ik alle ouders van nieuwe ketjes. 

 

Wij hebben elkaar niet zo vaak in levenden lijve kunnen ontmoeten. Sommigen zullen dat 

betreuren, anderen misschien niet. Dat zeg ik uiteraard met een knipoog. Ondanks alle fysieke 

en technologische beperkingen hebben wij nuttige en noodzakelijke debatten gevoerd, scherp, 

snedig, maar correct. Dat geeft soms vonken en dat knalt soms, zoals de lichtpijlen die we dit 

jaar helaas niet zullen zien, maar over sommige zaken zitten we wel op één lijn, zoals het 

voorstel van mevrouw Cieltje Van Achter om rond eenzaamheid te werken, dat door de Raad 

werd opgepikt. 

 

Ik denk dat we in 2021 nog vaak zullen knallen, maar wie weet zullen we het ook een aantal 

keren met elkaar eens zijn. Ik hoop alvast dat we nadien opnieuw een hand, een kus of een 

knuffel mogen geven, want we blijven mensen. En dat is meteen mijn wens voor alle 

Brusselaars, binnen de Vlaamse gemeenschap en daarbuiten, dat iedereen in 2021 minstens 

één onverwachte handdruk, kus of knuffel krijgt. 

 

Zoveel melodrama bent u van mij wellicht niet gewoon. Laten we nu dus maar opnieuw 

knallen. (Vrolijkheid) 

 

Er is bijzonder weinig te melden in het jaaroverzicht. Dat brengt mij bij Stadspiratie, het 

participatieproject van het College dat in het meerjarenplan moest uitmonden. Bij de 

bespreking in de Commissie voor Algemene Zaken, Financiën & Begroting en Stedelijk 

beleid van afgelopen dinsdag, vroeg ik duidelijkheid over de cijfers en projecten en over de 

manier waarop de inbreng in concrete ideeën werd vertaald. Het College heeft toen 

gegoocheld met cijfers. De inbreng van ideeën was zo groot dat het net de Bijbelse parabel 

over de vermenigvuldiging van broden en vissen leek. En nu lijkt die inbreng als bij wonder 

naadloos aan te sluiten bij het plan van het College. Hoe dat mogelijk is, mag Joost weten, 
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maar je vraagt een slager ook niet hoe hij worsten draait. 

 

Collega Arnaud Verstraete merkte al op wat een gelukkig toeval het is dat de mening van de 

Brusselaar zo goed bij die van het College aansluit. Laten we eerlijk zijn: de meeste 

respondenten waren belangenorganisaties en enkele gemotiveerde kiezers van Groen. Op zich 

heb ik daar geen probleem mee, maar laat dan alstublieft die ronkende verklaringen over een 

nieuwe manier van politiek doen achterwege. Ik heb soms de indruk dat we te maken hebben 

met een nieuwe politieke verkooptruc. Wij doen onze kerntaken van overheid maar half zo 

goed en hebben daar meer geld voor nodig, maar komen dan met een hoop ronkende 

verklaringen en mooie beloften. But there is more: u mag nu zelf beslissen hoe we die taken 

maar half zo goed zullen doen. 

 

Participatie is niet nieuw. Ze is de essentie van de democratie. We moeten het spel echter wel 

correct spelen. Zo is het een regelrechte schande dat het College de ouderenadviesraad van 

Brussel-Stad, die een van de oudste van het land was, koudweg heeft afgeschaft. De 

voorzitster kreeg een brief in de bus van burgemeester Philippe Close dat de raad was 

afgeschaft en dat er een nieuwe, participatieve ouderenadviesraad zou worden opgericht. 

Twee jaar later is er evenwel nog altijd geen nieuws. Het is cynisch dat sp.a, one.brussels, 

Change Brussels, Vooruit, of hoe de partij zich ook noemt, claimt voor ouderen op te komen, 

terwijl ze in de realiteit ouderen en vrijwilligers afdankt, maar dan zonder dank.  

 

Participatie kan bijzonder verrijkend zijn, maar ze mag niet door de politiek worden gebruikt 

of misbruikt voor haar eigen agenda. Wij hebben daarvan al te veel voorbeelden gezien. Dat 

kan ook het democratische draagvlak van beslissingen aantasten, omdat er altijd wel een 

belangengroep ingeschakeld kan worden om het eigen grote gelijk aan te tonen. 

 

Wat de Vlaamse Brusselaar wil, is een goede dienstverlening. Een plaats in een goede crèche, 

liefst in de buurt. Een plaats in een goede kleuterschool, basisschool en middelbare school 

waar onderwijs van de hoogste kwaliteit wordt gegeven. Maakt het College werk van 

contacten met de gemeenten waar nog altijd geen Nederlandstalige basisschool is? Wordt de 

noodzakelijke voorrangsregel correct nageleefd zodat Nederlandstalige ouders effectief een 

plaats krijgen en niet uit wanhoop Brussel moeten verlaten? 

 

Een andere bekommernis is een goed sport- en ontspanningsaanbod. Brussel is ruim bemeten 

op het vlak van culturele instellingen. Vlaanderen draagt meer dan zijn steentje bij. Inzake 

sportinfrastructuur is er evenwel nog veel werk. Er is een grote versnippering en het beleid is 

ontransparant. Sommige zaken lijken nooit beschikbaar te zijn. Er zijn Nederlandstalige 

sportclubs die niet van de grond geraken omdat de infrastructuur ontbreekt. Sommige 

gemeenten willen gewoon niet meewerken aan een Nederlandstalig aanbod. Wat doet het 

College daaraan? 

 

Verder willen we ook een goed jeugdaanbod met vakantiekampen, naschoolse initiatieven, 

scouts en andere jeugdbewegingen. Ook hier is er nog veel ruimte voor verbetering. Wordt er 

bijvoorbeeld met alle gemeenten samengewerkt? Hebben alle gemeenten ondertussen een 

Nederlandstalig aanbod? Ik betwijfel dat. Wat doet het College daaraan? 

 

Welzijn is een ander heel belangrijk thema, zeker in tijden van Covid. Mensen willen een 

kwalitatieve dienstverlening in de eigen taal, maar dat wordt helaas steeds moeilijker in 

Brussel. 
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Ik wil het verhaal vertellen van een alleenstaande bejaarde dame met een zoon met een 

fysieke beperking. Annemie en Jan hebben heel hun leven gewerkt en daarnaast 

vrijwilligerswerk verricht in tientallen verenigingen. Jan, die in een maatwerkbedrijf werkte, 

werd op een gegeven ogenblik ontslagen, maar is na een enkele maanden werkloosheid 

opnieuw aan de slag. Beiden zijn zwaar ziek geworden door corona. Zij hebben heel Brussel 

rondgebeld om een Nederlandstalige arts te vinden die bij hun thuis kon langskomen. Zij 

hebben niemand gevonden. Soms weigerden ze aan de telefoon om in het Nederlands te 

antwoorden, soms werd er zelfs helemaal niet geantwoord. Er is niemand bij hen 

langsgekomen. Zij durfden ook geen ziekenwagen te bellen omdat ze bang waren dat ze naar 

een ziekenhuis zouden worden gebracht waar ze geen Nederlands kennen. Uiteindelijk zijn zij 

zelf doodziek met de wagen naar het ziekenhuis van Vilvoorde gereden. 

 

Annemie en Jan zijn geboren en getogen in Neder-Over-Heembeek en hebben daar hun hele 

leven gewoond. Het zijn zulke mensen die de kern van de Vlaamse gemeenschap in Brussel 

vormen. De kilte waarmee ze geconfronteerd werden, doet pijn aan het hart. 

 

Zoals ik in mijn openingsrede al heb gezegd, is het College de sleutels van de Vlaamse 

gemeenschap in Brussel kwijtgeraakt. Het meerjarenplan zou de handleiding van het College 

moeten zijn om haar sleutels te gebruiken, of in dit geval terug te vinden, maar bijna 

halverwege de regeerperiode is het nog altijd niet duidelijk welke richting het College uit wil. 

Het kan anders, hebben we zo vaak gehoord, maar hoe dan? 

 

De N-VA-fractie voert een inhoudelijke oppositie en tracht steeds een alternatief te 

formuleren. Wij hebben een duidelijke visie op Brussel hoe het beter kan en moet. Maar hoe 

zit het met dit College? Wij kijken uit naar een echte beleidsvisie voor de Vlaamse 

gemeenschap in Brussel, maar tot nu toe blijft het bij algemeenheden en vage beloftes. In de 

beleidsverklaring was het zoeken naar een concreet cijfer of engagement, naar 

begrotingstabellen met duidelijke beleidskeuzes. Hetzelfde gold overigens voor de 

beleidsverklaring van de Brusselse gewestregering. Het strategisch meerjarenplan en de 

begroting waren een uitgelezen kans om een visie aan concrete doelstellingen te koppelen. 

Het was dan ook bijzonder teleurstellend om een plan te ontvangen zonder cijfers, concrete 

doelstellingen en investeringsplan. 

 

Naast het totale gebrek aan onderbouwing van de vage plannen stellen wij ook een soort 

allergie voor het woord Vlaams vast. De activiteiten van de VGC worden vermeld als het N-

netwerk, de N-organisaties en er wordt bijna niet verwezen naar de Vlaamse of 

Nederlandstalige Brusselaar, enkel naar dé Brusselaar als containerbegrip. Dat is een 

miskenning van de essentie van de Vlaamse gemeenschap in Brussel. 

 

Het blijft ook gissen naar de betrokkenheid van de Vlaamse Gemeenschap bij de inhoud van 

het meerjarenplan. U zegt wel dat er nauw contact is met de Vlaamse Brusselminister, maar 

hoe komt dat concreet tot uiting in het meerjarenplan? 

 

Er zijn passages waarvan mijn wenkbrauwen de hoogte in schieten. “Bruzz zorgt er als 

kwalitatief mediamerk voor dat zo veel mogelijk Brusselaars zich betrokken voelen bij wat er 

in hun stad gebeurt. Bruzz wakkert hun enthousiasme voor Brussel aan.” Als ik dat lees, 

vraag ik mij af hoe het zit met de kerntaak van dit stevig gesubsidieerd mediamerk, namelijk 

correcte informatie aanbieden over het Vlaams beleid in Brussel. Ik verwijs daarom nogmaals 

naar de resolutie van het Vlaams Parlement. 
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Ook de bepalingen rond meertaligheid in het onderwijs lijken mij bijzonder problematisch. De 

regelgeving voor het Vlaams onderwijs is onverminderd van toepassing in Brussel. 

Bovendien zijn alle experten het erover eens dat een goede kennis van het Nederlands 

essentieel is in de hele onderwijsloopbaan. Dat vraagt een volledige inzet van school en 

leerling in de soms moeilijke Brusselse context. Wij willen geen College dat voor leerling-

tovenaar speelt met ons Nederlandstalig onderwijs. De N-VA-fractie, met name collega Gilles 

Verstraeten, zal dit zeer nauw blijven volgen. 

 

De bepalingen over sportinfrastructuur zijn dan weer ronduit lachwekkend. Ik citeer bepaling 

6.1.4.: “Wij willen investeren in sportinfrastructuur.” Lager kan de lat niet liggen. Het nieuwe 

investeringsplan zal volgens het College in het voorjaar van 2021 besproken worden. 

Ondertussen weten we al dat één belangrijke investering, het Coovi-sportcomplex, niet in het 

nieuwe plan zal worden opgenomen. Sinds de start van deze legislatuur vroeg ik herhaaldelijk 

meer duidelijkheid over de toekomst van dit sportcomplex. Die duidelijkheid is er nu helaas. 

Het College besluit het sportcomplex niet te bouwen, ondanks de hoge nood aan 

sportinfrastructuur in Brussel en het feit dat Vlaanderen 1 miljoen euro wou bijdragen. Tot 

zover de sportieve ambities van het College. 

 

Over het waarom hangt overigens nog altijd een laag mist. Eerder werd mij wijsgemaakt dat 

de vertraging van het project te wijten was aan de uitvoering van een gewestelijk masterplan 

of een mobiliteitsstudie. Collegelid Pascal Smet verwees naar minister-president Rudi 

Vervoort en minister-president Rudi Vervoort naar collegelid Pascal Smet. Dat is sport op 

ministerieel niveau. Of gewoon een slechte grap. Deze week onthulde collegelid Pascal Smet 

echter plots dat de Scholengroep Brussel van het gemeenschapsonderwijs niet meer 

geïnteresseerd was. Dat is heel vreemd. 

 

Ondertussen heeft Vlaams minister Ben Weyts meer duidelijkheid verstrekt in de Commissie 

voor Brussel en de brede Vlaamse Rand en Dierenwelzijn. Volgens de brief die hij van de 

scholengroep ontving, is de vertraging te wijten aan bijkomende onderzoeken, een veranderde 

context, een krappe begroting, en belangrijker nog, de beslissing van de scholengroep om het 

gebouw op de campus te renoveren, waardoor er tegemoet zou kunnen worden gekomen aan 

de noden inzake sportinfrastructuur. Kunt u wat meer informatie over dat renovatieproject 

geven? Zal de renovatie enkel tegemoetkomen aan de noden van de school, of ook aan de 

algemene nood aan sportinfrastructuur in het gewest? 

 

Want laat dit duidelijk zijn: het Coovi-sportcomplex, waarvan u nu de banden lek prikt, zou 

de grootste sportinvestering van de VGC zijn in ettelijke jaren. We weten dat de nood voor 

talloze sportclubs bijzonder groot is. Sport is bij uitstek gemeenschapsvormend. Mens sana in 

corpore sano, oftewel: een gelukkig mens doet aan sport. 

 

Nu vraagt het College in een brief aan de Vlaamse minister van Sport om de middelen die vrij 

werden gemaakt voor de Coovi-campus, over te zetten naar een ander project: een zwembad 

op de slachthuissite. Decretaal is dat onmogelijk, waardoor de subsidie voor het Coovi-

sportcomplex dreigt te vervallen. Dat betekent 1 miljoen euro in het water. 

 

Nu zal het collegelid natuurlijk weer zijn voorspelbare kritiek op het 

subsidiëringsmechanisme herhalen, namelijk dat Vlaanderen niet begrijpt dat het huidige 

mechanisme niet toepasbaar is in Brussel. Eerlijk gezegd vind ik dat nogal cynisch. In het 

subsidiëringsmechanisme wordt immers bepaald dat de projectaanvragen van de VGC 

voorrang krijgen. Het is betreurenswaardig dat het College zijn voorrangspositie niet 
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verzilvert. 

 

De VGC en andere privaat- en/of publiekrechtelijke partners kunnen nu een nieuwe aanvraag 

tot subsidiëring van bovenlokale sportinfrastructuur indienen, maar dat moet gebeuren vóór 

31 maart 2021. Vlaams minister Ben Weyts heeft al zijn diensten aangeboden om de 

subsidieaanvraag voor het zwembadproject op de slachthuissite te faciliteren, maar dan moet 

er eerst uiteraard duidelijkheid komen. Wordt dat project dan wél opgenomen in het nieuwe 

investeringsplan? Is het College van plan een subsidieaanvraag in te dienen voor het 

zwembad? (Opmerkingen van collegelid Pascal Smet) 

 

De voorzitter: Mijnheer Smet, u mag hem straks van antwoord dienen. Mijnheer Vanden 

Borre, weet goed dat u duidelijk een antwoord aan het uitlokken bent bij collegelid Pascal 

Smet. Maar nu hebt u inderdaad het woord. 

 

De heer Mathias Vanden Borre (N-VA): Dank u wel, mijnheer de voorzitter. De spelregels 

respecteren is volgens mij een basisregel in een democratie. Daar moeten we ons allemaal aan 

houden, ook het College. Onderdrukt u nu gewoon even de nood; straks kunt u repliceren. 

 

Hoe concreet is het plan? Wie is erbij betrokken? 

 

Het moge duidelijk zijn: de N-VA-fractie ziet veel te weinig elementen om dit College het 

vertrouwen te geven. We zullen de begroting en het meerjarenplan dan ook niet goedkeuren. 

 

De heer Arnaud Verstraete (Groen): Toen de begrotingsaanpassing 2020 ter sprake kwam, 

heb ik mijn dankbaarheid al uitgedrukt, en natuurlijk wil ook ik mijn medeleven betuigen aan 

iedereen die verlies te incasseren krijgt in dit moeilijke jaar. Toch overheersen bij onze fractie, 

als we naar de begroting 2021 en het meerjarenplan kijken, gevoelens van hoop en 

perspectief. 

 

Ik begin bij de innovatie binnen de VGC. Dit is het eerste participatieve meerjarenplan. Dat 

dat tot stand kon komen in dit turbulente jaar, is al een huzarenstukje. Proficiat aan iedereen 

die eraan heeft meegewerkt. Het plan vertrekt vanuit de burger, niet top-down vanuit de 

administratie of de afzonderlijke collegeleden. Het is een duidelijk transversaal en 

complementair plan. De rode draden spreken ons aan: participatie, samenwerking, 

duurzaamheid, diversiteit, continuïteit en innovatie. 

 

Een aantal kwaliteiten van het plan zet ik graag nog eens in de verf. Ten eerste is het een 

participatief plan. Het afgelopen jaar hebben we al mogen ondervinden waartoe we als 

collectief in staat zijn. Om het dagelijkse leven om te gooien, de organisatie helemaal te 

hertekenen, beter samen te werken in moeilijke omstandigheden. Dat idee is nu verder 

doorgetrokken in het ‘samen dromen’, in samen nadenken over wat de VGC in de toekomst 

voor ons, Brusselaars, kan betekenen en hoe wij het graag zien. Dat proces is exemplarisch. 

Via Stadspiratie zijn er 1.130 ideeën verzameld. 130 professionals en vrijwilligers zijn erbij 

betrokken. Er was de Ronde van Brussel, met 57 geïnteresseerde scholen en 18 schoolteams 

die het traject uiteindelijk konden volgen. De participatieve insteek is dus duidelijk 

doorgetrokken in alle aspecten van de VGC-werking en het is de bedoeling dat dat ook de 

komende jaren zo blijft. 

 

Beste collega’s, waarom vinden wij dat zo belangrijk? We zijn ervan overtuigd dat meer ogen 

meer zien. Meer deskundigheid, een brede waaier aan competenties en verschillende 
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perspectieven op een uitdaging zullen volgens ons altijd tot betere oplossingen leiden. Wie 

aan zo’n participatief proces deelneemt, gaat zich vanzelf meer betrokken voelen, wordt meer 

‘eigenaar’, voelt zich nauwer verbonden met anderen en met de VGC. Dat is allemaal winst. 

 

Ik kan me perfect voorstellen dat de Groen-kiezers door de bank genomen meer geloven in 

deze methode en meer overtuigd zijn van de voordelen ervan. Daardoor zijn ze misschien ook 

meer geneigd om eraan deel te nemen dan een N-VA-kiezer, die voortdurend te horen krijgt 

hoe negatief en achterhaald zulke zaken zijn, die blijkbaar – als we de woordvoerder mogen 

geloven – niet in participatie geloven. (Opmerkingen van de heer Mathias Vanden Borre) 

 

Wat laag is, is de gratuite bewering dat het plan “ongetwijfeld” opgesteld is door een aantal 

Groen-kiezers. Zoiets is beneden alle peil. Het ondergraaft de geloofwaardigheid van uw 

dank- en steunbetuiging aan alle beroepskrachten en medewerkers. Het zijn uitgerekend die 

mensen die zich hebben uitgesproken voor het plan. Zonder enig bewijs zulke uitlatingen 

doen, is compleet van de pot gerukt. U doet dat overigens wel vaker in deze Raad, en daarin 

hebt u iets weg van Rudy Giuliani, die de verkiezingsuitslagen in de Verenigde Staten wegzet 

als één groot complot. Voortdurend nepnieuws blijven spuien is schadelijk voor ons allemaal: 

voor de politiek, voor de geloofwaardigheid van de Raad en eerlijk gezegd ook voor de 

geloofwaardigheid van uw fractie. Ik roep u dan ook op om in de toekomst het geweer van 

schouder te veranderen. 

 

Ik ga terug naar de kwaliteiten van het plan, want daarom draait het hier. Dit plan is sociaal: 

het ademt inclusie, solidariteit en aandacht voor de kwetsbaarste Brusselaars. Wij vinden 

overal sociale reflexen terug. Voor ons is het belangrijk dat er niemand achtergelaten wordt, 

zeker op dit moment. Ik geef enkele voorbeelden: aandacht voor kinderen en jongeren in 

kwetsbare situaties; aandacht voor ouderen; aandacht voor eenzamen; sociale en financiële 

drempels wegwerken om iedereen te laten deelnemen aan het sociale en culturele leven; 

onderwijs; meertaligheid; aandacht voor diversiteit in de zorg en bij sport; doelgroepgerichte 

werking bij cultuur, en – mijns inziens een heel mooi en innovatief punt – focus op het 

werkgeluk bij de VGC-administratie. 

 

Daarnaast is het plan ook duurzaam. Het is gericht op een actieve bijdrage aan een 

klimaatneutrale hoofdstad. Het zal u niet verbazen dat de Groen-fractie blij is dat de Strategic 

Development Goals, de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties, als 

toetsingskader functioneren. Voor ons bevestigt de VGC daarmee haar rol als toonaangevende 

overheid. De komende jaren wordt er volop geïnvesteerd, en duurzaamheid en energie-

efficiëntie zijn daarin centrale aandachtspunten. Er is ook een uitgesproken engagement om 

duurzaam om te springen met water, de aankoopprocessen te verbeteren en de zaken ethisch 

verantwoorder te beheren. Dat kan vanzelfsprekend allemaal op onze steun rekenen. Een 

laatste concreet voorbeeld: bij de deelname aan de duurzame wijkcontracten is er aandacht 

voor groen-blauwe netwerken, gedeeld ruimtegebruik en ruimte voor burgerinitiatieven. 

 

Een laatste kwaliteit van het meerjarenplan dat ik in de verf wil zetten, is de ambitie. Het plan 

bulkt inderdaad van de ambitie. Er is zeker niet braaf binnen de lijntjes gekleurd. Veel doelen 

hebben betrekking op Brussel in zijn geheel en zullen ook op het niveau van het gewest en de 

gemeenten een vertaling vereisen. “Brussel is een kind- en jeugdvriendelijke stad.” - 

“Studenten ervaren Brussel als een studentenstad vol opportuniteiten.” - “Brusselaars kunnen 

hun talenten maximaal ontwikkelen.” - “We bouwen aan een meertalig Brussel.” - “We 

werken aan de positieve beeldvorming van Brussel als woon-, leef- en leerstad.” Achter al die 

doelen kan Groen zich volledig scharen, maar het is duidelijk dat de VGC ze niet in haar 
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eentje kan realiseren. Als kleine, slagkrachtige en dynamische overheid kan ze wel 

meewerken aan Brussel in zijn geheel en in dat verhaal volop haar eigen rol en krachten 

uitspelen. Wij vinden dat een uitstekende zaak. 

 

Wat de begroting 2021 betreft, blijft het Brussels Hoofdstedelijk Gewest de belangrijkste bron 

van inkomsten. Daarnaast voert ook Vlaanderen een structurele verhoging van de middelen 

door. Dat is positief nieuws, nadat er uit die hoek eerder negatief nieuws was gekomen. Het 

gaat voor het overgrote deel evenwel om automatische, decretale verhogingen, bijvoorbeeld 

op grond van de sociaaleconomische status (de zogenoemde SES-indicatoren) van de 

Brusselse leerlingen in het onderwijs, zoals het bevoegde collegelid ons al uitlegde.  

 

De essentie van deze begroting ligt echter in de uitgaven. Die hebben we al uitvoerig 

besproken in de bevoegde commissie, maar ik stip graag nog enkele sterke punten aan. Het 

komende jaar wordt er weer stevig geïnvesteerd, ook in deze crisistijden. Naast de 

investeringen in scholenbouw zijn we verheugd te zien dat er 18 miljoen euro wordt 

uitgetrokken voor de gemeenschapscentra Nekkersdal, Maalbeek en De Markten en dat er 6,1 

miljoen euro naar welzijns- en gezinsinstellingen gaat. Dat zijn mooie cijfers. 

 

Op het vlak van Onderwijs en Vorming zijn er eerst en vooral de klassieke inspanningen in 

scholenbouw, waar er 1.500 plaatsen bij komen. Daarnaast kijkt Groen ook uit naar de 

innovatieve projecten inzake urban education. Daarop zullen we binnenkort kunnen 

terugkomen. We zijn ook enthousiast over de inspanningen voor meer groene en avontuurlijke 

speelplaatsen. Onze kinderen leiden – net als wijzelf overigens – een veel te sedentair leven. 

Dat geldt nog meer in deze tijden, waarin de kinderen nog meer thuis worden gehouden. Het 

is essentieel dat zij kansen krijgen om zich uit te leven op school. Een uitdagende speelplaats 

is daarin heel belangrijk.  

 

We prijzen de inzet voor taalontwikkeling en leesvaardigheden. Wat ons ook tevreden stemt, 

is de openheid van de collegeleden bevoegd voor Onderwijs en Welzijn, die bereid zijn een 

proefproject te bekijken voor gratis menstruatieproducten. Voor liefst 45% van de meisjes die 

moeten opgroeien in een financieel kwetsbare situatie, is dat een ontzettend belangrijk project. 

Op de domeinen Cultuur, Jeugd en Sport blijven de middelen ongeveer ongewijzigd. 

Collegelid Pascal Smet legde ons uit hoe hij door een herschikking van de middelen toch 

ruimte schept voor de enorme uitdagingen die Covid-19 met zich meebrengt. Denk 

bijvoorbeeld aan de broodnodige steun voor kunstenaars en cultuur, waarop mijn college 

Lotte Stoops zo dadelijk uitgebreid ingaat. 

 

Met de domeinen Welzijn, Gezondheid en Gezin komen we bij het hart van de impact van 

Covid-19. Natuurlijk worden de covid-maatregelen voortgezet en komen er maatregelen voor 

het post-covid-tijdperk. De meest kwetsbaren zullen de crisis nog lang voelen nazinderen. 

Ook na de economische crisis van 2008 piekte de werkloosheid tot 2 jaar erna. Nu al is 

duidelijk dat de coronacrisis veel ernstiger is dan die van 2008, niet alleen economisch, maar 

ook psychologisch en wat bijvoorbeeld de gevolgen van sociaal isolement betreft. Na een 

lange periode met weinig cultuur-, jeugd- en sportbeleving zullen de uitdagingen zich 

bijzonder scherp stellen. We kennen allemaal al verhalen van eenzaamheid. Dat is een 

aandachtspunt bij ouderen, maar zeker niet alleen bij hen. Studenten zitten erdoor, de 

daklozen vormen een bijzonder kwetsbare groep, veel zelfstandigen zitten in een diep 

economisch dal. De lijst is lang, maar de VGC staat klaar om een steentje bij te dragen en 

hoop en perspectief te brengen. Dat doet ze met vernieuwde methoden, dichter bij de mensen, 

aangepast aan hun noden. 
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Welzijn, Gezondheid en Gezin krijgt 8,7% meer dan de vorige jaren op de gewone begroting 

en, zoals ik al eerder aanhaalde, 6 miljoen extra voor investeringen. De focus ligt duidelijk op 

kwaliteit, flexibiliteit en een zo goed mogelijke inclusieve dienstverlening.  

 

Samenvattend wil ik stellen dat dit meerjarenplan hoop en perspectief biedt op een haalbare, 

betere nabije toekomst, een toekomst die samen met de Brusselaars is bedacht. De begroting 

2021 is een eerste stevige stap in die aangegeven richting.  

 

Als maatschappij, als Brusselaars hebben we allemaal pittige avonturen achter de rug, en we 

beseffen dat het einde nog niet in zicht is. Maar deze ploeg – en daarmee bedoel ik de hele 

VGC-equipe in de ruimste zin, van de medewerkers in alle instellingen en de gebruikers over 

de administratie tot het College, de fracties en de Raad – staat als een huis. De Groen-fractie 

zet graag mee haar schouders onder dat project. Ik wil graag eindigen met een citaat van 

Roméo Elvis en Zwangere Guy: “Iedereen of niemand, we kunnen dit doen”. En we gaan dit 

doen. 

 

De heer Mathias Vanden Borre (N-VA): Ik heb de collega laten uitspreken maar ik werd 

zonet beschuldigd van fake news. Ik vind het een beetje gratuit om zulke beschuldigingen 

door de zaal te slingeren. Ik heb bij elke etappe van dit traject inhoudelijke kritiek gegeven. Ik 

heb veel vragen gesteld, ook tijdens de bespreking in de bevoegde commissie. Die vragen 

gingen over cijfers die gewoon niet klopten en ik heb geen antwoorden ontvangen. Die 

beschuldigingen van fake news pik ik niet. Ik heb nooit inhoudelijke kritiek gekregen! 

 

De heer Arnaud Verstraete (Groen): Wie heeft dit plan opgesteld? Dat durft u niet te 

herhalen natuurlijk, en terecht.  

 

De heer Mathias Vanden Borre (N-VA): Kunt u mijn inhoudelijke kritiek dan weerleggen? 

Ik denk het niet! Probeer maar, ik heb het u meermaals gevraagd maar zolang die 

beschuldigingen… (De voorzitter dempt de microfoon van het raadslid) 

 

De voorzitter: De heer Vanden Borre, ik moet u nu toch onderbreken. We gaan naar de heer 

Dominiek Lootens-Stael voor zijn tussenkomst. (Rumoer) 

 

De heer Dominiek Lootens-Stael (Vlaams Belang): In deze begroting zitten weinig 

verrassingen. Sommigen zullen zeggen dat de VGC een stabiele omgeving is waar steeds 

binnen dezelfde lijntjes wordt gekleurd. Wanneer we de zaak van dichterbij bekijken, moeten 

we echter vaststellen dat het beleid doorheen de jaren een vormeloos geheel is geworden.  

 

Sommigen hadden wellicht gehoopt dat er met de komst van Groen in het College weer wat 

leven in de brouwerij zou komen. Groen heeft namelijk jarenlang kritiek geleverd op het 

beleid. Men verwachtte dat er over fundamentele keuzes gedebatteerd zou worden, dat er 

andere accenten gelegd zouden worden. Helaas was dit niet het geval. De groene saus die over 

het vastgeroeste Brusselse beleid wordt gegoten, brengt het beleid niet op smaak, niet hier en 

niet elders op andere Brusselse beleidsniveaus. Men bijt zich vast in een aantal 

symbooldossiers die het leven van de mensen de komende jaren alleen maar moeilijker zullen 

maken.  

De onderlinge verdeling van de politieke cadeaus loopt echter nog stroef. Ik vermoed dat de 

meerjarenbegroting daardoor zo’n moeilijke bevalling is en dat we nog geen cijfers hebben 

gezien voor de komende jaren, niet de praktische en technische argumenten die men tot nu toe 

aanhaalde. Hopelijk zal een geschikt juridisch kader het een en ander verduidelijken. 
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De begroting geeft weinig blijk van inspiratie. Het basisidee was goed. Gehoor geven aan de 

behoeften van de Vlaamse Brusselaars en proberen hun verwachtingen te verwerken in een 

meerjarenplan. Dit soort idee is al langer ingeburgerd in veel steden en gemeenten. Natuurlijk 

waren de omstandigheden door de coronacrisis niet ideaal. Toch vind ik de weerspiegeling 

van de bevraging in de meerjarenplanning ondermaats. Ik lees hier en daar een interessant 

idee en zie ook de accenten die het Vlaams Belang reeds aanhaalde. Globaal genomen blijft 

het echter een ongekruid werkstuk met weinig inspiratie.  

 

Wat ik vooral mis, is de wil om een structurele oplossing te voorzien voor Brusselse gezinnen 

die een band willen opbouwen met de Vlaamse Gemeenschap. Gezinnen die voor 

Nederlandstalig onderwijs, Nederlandstalige zorg en Nederlandstalige cultuur willen kiezen, 

moeten in hun eigen buurt terechtkunnen. De ambities om dit werkelijkheid te maken liggen 

naar mijn gevoel te laag. Het College blijft de middelen versnipperd inzetten. Het aanbod is te 

fragmentair. Hier en daar wordt er wat transversaal gewerkt, er zijn een paar projecten die met 

andere overheden worden opgezet maar het ontbreekt aan een globaal plan met een 

gestructureerde aanpak gebaseerd op kennis van het terrein. 

 

‘Meten is weten’ is blijkbaar ook een overbodige luxe geworden. Dat is tekenend voor het 

beleid dat maar blijft aanmodderen. Vlaamse gezinnen stuiten op praktische problemen 

wanneer ze hun gezinsleven in Brussel proberen in te richten. Als resultaat verlaten ze de 

hoofdstad. Hier zijn talloze voorbeelden van. Dit College, hoe het ook is samengesteld, kan 

het amper iets schelen dat dit de realiteit is op het terrein. Het sluit zich op in een ivoren toren 

en blijft doen wat het altijd al deed: postjes en budgetten verdelen. Zonder eens kritisch naar 

zichzelf te kijken. 

 

De buitengewone begroting 2021 bedraagt 108 miljoen euro. 30,5 miljoen gaat naar 

scholenopbouw. Dat is ruim een kwart van de totale investeringsbegroting, dat is niet min. Ik 

herhaal dan ook mijn pleidooi om met doorzicht te plannen zodat Nederlandstalige gezinnen 

een doorlopend aanbod toegereikt krijgen dat hen in staat stelt hun gezinsleven op alle 

vlakken in te richten. Met 38 miljoen euro is de Gaillait-site als transversale school in 

Schaarbeek samen met jeugdinfrastructuur het grootste investeringsproject van 2021. Is het 

niet uiterst zinvol om onze infrastructuur te bundelen en optimaal te gebruiken? Daarom lijkt 

het mij interessant om in de toekomst meer transversale projecten uit te werken. Vlaamse 

basisscholen en secundaire scholen voorzien ook in ruimte voor kinderopvang en 

jeugdlokalen. Vaak groeit dat organisch, maar het is een denkspoor die de VGC sterker zou 

moeten ondersteunen. Dat is namelijk waar Nederlandstalige Brusselaars naar op zoek zijn. 

 

Ook sportinfrastructuur moet gekoppeld worden aan scholen en gesteund worden door de 

VGC en de Vlaamse Gemeenschap. Daarom is het natuurlijk te betreuren dat het project op de 

Coovi-site niet doorgaat.  

 

Infrastructuur koppelen aan voorzieningen biedt schaalvoordelen en organisatorische 

meerwaarde. Het betekent een versterking van de zichtbaarheid van de Vlaamse 

Gemeenschap op het terrein. De heer Guy Vanhengel merkte tijdens de commissiezitting 

terecht op dat scholen het sterkste ankerpunt vormen voor de Vlaamse Gemeenschap in de 

brede zin. Spijtig genoeg is het Brusselse beleid hier niet assertief genoeg en springt het 

ondoordacht om met deze troef. Als ik in de meerjarenplanning lees dat het College meer oog 

wil hebben voor de aansluiting van scholen en de noden van de samenleving, is dat een echo 

van een vraag waar ik het recentelijk over had. We moeten meer durven te eisen van de 

ouders en kinderen die kiezen voor de Vlaamse Gemeenschap. Het grote probleem voor 
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leerkrachten in het Nederlandstalige onderwijs is het gebrekkige taalniveau. Niet per se van 

nieuwkomers met een allochtone achtergrond, maar van kinderen die al een paar generaties in 

België verblijven. Dat frustreert onderwijskrachten mateloos.  

 

Wat geldt voor onze scholen, moet ook gelden voor de gemeenschapscentra en lokale 

dienstcentra. Ook zij moeten een ankerpunt vormen ten dienste van de Nederlandstalige 

Brusselaar of van de diegenen die er bewust voor kiezen aansluiting te vinden bij onze 

gemeenschap. De bundeling van krachten en een verhoogde zichtbaarheid moeten ook hier 

een belangrijke doelstelling zijn. Er wordt heel wat geïnvesteerd in de gemeenschapscentra. 

Jammer genoeg wordt de Raad hier te weinig bij betrokken. Ik sluit me aan bij de vraag die 

hierover in de commissie werd gesteld, namelijk om de investeringen in gemeenschapscentra 

en hun behoeften beter op te volgen. Ik heb het gevoel dat het College op dit gebied te vaak 

voortborduurt op keuzes uit het verleden. Soms moeten keuzes geëvalueerd worden om te 

zien of het bredere actuele plaatje nog klopt. 

 

Het is een goede zaak dat het College inzet op buurt- en nabijheidszorg. Hier ontbreekt het me 

echter ook aan het totaalbeeld. Aandacht voor zorg in het Nederlands moet nog meer op de 

voorgrond komen.  

 

De aandacht voor ouderen en hoe dit thema zal worden uitgewerkt doorheen de verschillende 

beleidsdomeinen is dan weer een positief punt. In de beleidsverklaring van september werd 

dit thema wat stiefmoederlijk behandeld. Ik ben blij dat het College mijn opmerkingen 

hierover ter harte heeft genomen. Ik maak er geen geheim van dat het seniorenbeleid verkeerd 

werd aangepakt. Het is tijd dat het geweer van schouder verandert. Of de samenwerking met 

het Brussels Ouderenplatform (BOp) daartoe de juiste weg is, zal nog moeten blijken. De wil 

om het perspectief van ouderen mee te nemen in het beleid is echter een positieve evolutie. 

Die moet verankerd worden. De contacten met woonzorgcentra kunnen hier een belangrijke 

rol spelen.  

 

Voorts moet er nog meer aandacht komen voor eenzaamheid en sociaal isolement. Ik hoop dat 

het College op de goede weg is en zich focust op zijn Nederlandstalige doelgroep. Ook 

Vlaamse ouderen zijn immers cultuursensitief.  

 

Naar aanleiding van de coronacrisis werd er een initiatief ondernomen om huisartsen te 

ondersteunen. We moeten nog nauwer samenwerken met deze groep. Het is nog steeds 

moeilijk om Nederlandstalige artsen te vinden in Brussel. Ik heb het zelf ook meermaals aan 

den lijve ondervonden. Nederlandstaligen kunnen niet terecht bij de wachtposten. Ze worden 

doorverwezen naar Brussel-centrum, maar zelfs daar zijn er niet altijd Nederlandstalige artsen 

beschikbaar. Als er één ding duidelijk is geworden tijdens de gezondheidscrisis, dan wel het 

belang van huisartsen. Daarom is er een verdere uitbreiding van steun en samenwerking 

noodzakelijk. Dat is essentieel voor Nederlandstaligen in deze door Franstaligen 

gedomineerde stad.  

 

De versnippering van ingezette middelen wordt vooral duidelijk in het domein jeugd en 

cultuur. Jaar na jaar worden projecten en vzw’s gesteund zonder grondige evaluatie of her-

evaluatie van die hulp. Het beleid moet dringend grondig bijgesteld worden. Er is nood aan 

een langetermijnvisie in het voordeel van een verdere versterking van de Vlaamse cultuur in 

Brussel.  

 

We hebben een aantal bakens, maar we moeten die volgens mij nog meer strategisch 
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uitspelen. We kunnen nog op heel wat deelthema's ingaan, maar voor mij is duidelijk dat de 

meerderheid nog geen echte visie ontwikkelde. Er wordt vaak voortgeborduurd op oude 

schema's, positieve veranderingen zijn te fragmentarisch en blijven onder de verwachtingen 

van de Brusselaar. De schuld blijft binnen de perken, het saldo is in evenwicht, de VGC blijft 

overeind, maar voor het Brussel van morgen en voor de Nederlandstalige Brusselaars blijven 

de ambities te laag en blijft dit werkstuk ondermaats. De Brusselaar verdient beter. Het 

Vlaams Belang kan dan ook geen steun geven aan deze begroting. 

 

Mevrouw Khadija Zamouri (Open Vld): De coronapandemie heeft diepe sporen achter 

gelaten op onze gezondheid, onze samenleving, onze economie, op het Brussels werkveld – 

en ook in de begroting. Bij de laatste begrotingswijziging van 2020 werd dit al duidelijk. 

Enerzijds door de besparingen op de dotatie vanuit de federale overheid. Anderzijds door de 

extra input van eenmalige middelen vanuit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Vlaamse 

Gemeenschap om via de VGC Brusselse organisaties en burgers te ondersteunen. Die trend 

zet zich verder in de begroting 2021. De collegevoorzitter gaf in de commissie al aan dat ze 

voorzichtig is met de inschatting van de federale middelen en dat de covid-middelen van 2020 

vanuit Brussel en Vlaanderen niet in een keer, maar wel doordacht en dus gericht zullen 

worden ingezet. Een wijze beslissing.   

 

Ook in de begroting 2021 zet de VGC dus alles op alles om onze organisaties en burgers 

verder door de crisis te helpen. De ene maatregel al iets meer doordacht dan de andere, als ik 

het verslag van de commissie lees. Maar dat is dan ook mijn enig puntje van kritiek. 

 

We investeren in 2021 een voor de VGC ongezien bedrag in infrastructuur van 108 miljoen 

euro. En ook aan de kant van de gewone begroting bereiken we een record met een budget 

van ruim 205 miljoen euro. Samen is dat dus meer dan 313 miljoen euro. 

 

Toen toenmalig collegevoorzitter Guy Vanhengel als collegevoorzitter een goede 20 jaar 

geleden aantrad in de VGC bedroeg de begroting ongeveer 100 miljoen euro. We hebben dus 

een indrukwekkende weg afgelegd. 

 

Niettegenstaande de crisis waar we ons momenteel in bevinden en die ongetwijfeld nog even 

zal aanslepen, wordt aan de fundering van een gezond begrotingsbeleid niet geraakt. 

Integendeel, uit de toelichting van collegelid Sven Gatz begreep ik dat we verder 

optimaliseren op het vlak van de personeelsuitgaven – zonder te raken aan de tewerkstelling – 

en tegelijkertijd ook tegemoetkomen aan bijkomende noodzakelijke uitdagingen voor het 

personeel, zoals een aanvullend pensioen voor de vele contractuele personeelsleden. Daarvoor 

wordt zowat 1 miljoen euro aan recurrente middelen gereserveerd. 

 

De uitgaven voor het beleidsdomein Welzijn, Gezondheid en Gezin stijgen met 1,24 miljoen 

euro in 2021. Dat is ruim 8% meer dan in 2020 en ruim 15% meer dan in 2018. Een 

indrukwekkende inhaalbeweging in een domein dat vandaag meer dan ooit extra middelen 

kan gebruiken.  

 

Aan de investeringszijde zijn de inspanningen dus enorm. Dat vertaalt zich onder meer in een 

nieuwe publiek-private samenwerking in Anderlecht, waar een nieuwe scholencampus met 

heel wat randinfrastructuur zal worden gebouwd. Dat betekent dus extra plaatsen in ons 

Nederlandstalig onderwijs.  

 

Ook de extra investeringen in de gezinssector en eindelijk ook extra investeringen in de 
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gemeenschapscentra mogen hier worden vermeld. Al is het mij bij die laatste, zelfs na het 

herlezen van het verslag van de commissie, niet zo duidelijk of de extra middelen worden 

ingezet voor 1 groot project of zullen dienen om alle gemeenschapscentra duurzaam te 

verbouwen.  

 

Voor diegenen die er zich nog niet bewust van zijn, dit is de laatste keer dat we de begroting 

in deze vorm zullen bespreken. Ook de VGC stapt in 2021 in het systeem van de Beleids- en 

BeheersCyclus (BBC), zoals deze van toepassing is bij de Vlaamse lokale besturen. 

Collegelid Sven Gatz zette er in de vorige Vlaamse Regering de bakens voor uit. Ik ben alvast 

zeer benieuwd naar het resultaat.   

 

Met deze begroting zorgt de VGC voor zuurstof en vertrouwen in onze samenleving. 

 

Ik ga nu over naar de bespreking van het Strategisch Meerjarenplan 2021-2025. Alvast 

proficiat aan het College om dit meerjarenplan op te stellen. Ik ben ook blij met het karakter 

van dit plan. Het is een innovatief en ambitieus meerjarenplan. Het geeft ons, maar ook de 

Brusselaars – zoals het -staat beschreven in dit meerjarenplan – perspectief, het geeft weer 

hoe de VGC zich wil positioneren.   

 

Het is innovatief, als je kijkt naar de manier hoe dit meerjarenplan tot stand is gekomen. 

Duizenden Brusselaars werden bevraagd en hebben samen met de VGC de handen in elkaar 

gestoken. De VGC toont hiermee alvast de intentie om tegemoet te komen aan de noodzaak 

om naar een breed overleg en een gedragen beleid te gaan. We moeten ervoor zorgen dat de 

mensen meedenken. Een brug bouw je niet van de ene kant naar de andere kant. In het midden 

kom je elkaar tegen. Als ik naar de verschillende doelstellingen kijk in dit meerjarenplan en 

de verschillende thema’s die aan bod komen, dan denk ik dat dit College oog heeft voor de 

juiste stedelijke accenten en de noden. Kortom, een meerjarenplan op maat van de 

Brusselaars, voor en door Brusselaars.   

 

Dit meerjarenplan heeft verschillende ambitieuze doelstellingen. Maar we moeten dit wel 

kunnen omzetten in concrete en meetbare acties. En de vragen die ik heb zijn vooral gericht 

op de concretisering van deze doelstellingen.   

 

Te beginnen wat betreft het onderwijs. Over het project ‘de Ronde van Brussel’ ben ik blij dat 

het collegelid de scholen heeft laten meedenken. En ik kijk dan ook uit naar de resultaten 

hiervan.   

 

Daarnaast is er de doelstelling om van Brussel een kind- en jeugdvriendelijke stad te maken. 

Voor een jong gewest zoals Brussel, is de toekomst het allerbelangrijkste. Er wonen in Brussel 

10.000den kinderen, elk met hun eigen verhaal, eigen talenten en eigen kijk op de stad. En 

daarnaast moeten we niet vergeten dat het net die kinderen zijn die de toekomst van morgen 

zijn. Je oogst wat je zaait. 

 

Ik ben daarom zeer blij te lezen dat de participatie van burgers wordt doorgetrokken naar onze 

Brusselse jeugd, maar tegelijk heb ik er ook enkele vragen bij.    

 

In het meerjarenplan lees ik dat de VGC actief opzoek gaat naar de stemmen en de noden van 

kinderen en jongeren die ze nog niet hebben gehoord. Net zoals we een Brusseltoets hebben, 

moeten we ook een cultuursensitieve toets hebben. Iedereen moet betrokken worden vanuit 

zijn eigenheid. Hoe gaat de VGC dit concreet doen? Hoe wil het College zoveel mogelijk 
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jongeren bereiken die niet altijd gestructureerd terug te vinden in zijn in de organisaties die 

we kennen?   

 

Daarnaast gaat de VGC een gezamenlijke communicatie- en informatiestrategie voor kinderen 

en jongeren ontwikkelen. In mijn ogen is dit zeer goed. Dit beantwoordt aan een 

meerjarenplan op maat van Brusselaars of op maat van Brusselse kinderen. Hoe zal dit zich 

precies in zijn werk gaan? Via welke kanalen zullen ze aangesproken worden?  De Brusselse 

jeugd is ook zeer divers.  Hoe denkt de VGC daar werk van te maken?  Welke actoren gaan 

hiervoor ingeschakeld worden?   

 

Verder wil ik stilstaan bij de focus op kinderen in kwetsbare situaties. Dat zijn er helaas heel 

veel. De armoede in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is onwaarschijnlijk groot. Ik deel de 

mening dat opgroeien in een grootstad uitdagingen met zich meebrengt. Daarbovenop zijn er 

in Brussel jammer genoeg enorm veel jongeren die moeten opgroeien in maatschappelijk 

kwetsbare situaties. Armoede, eenzaamheid, intra-familiaal geweld, noem maar op, ook die 

jongeren hebben talent en potentieel! En ik ben daarom heel blij dat dit wordt aangekaart in 

het meerjarenplan.   

 

De VGC beklemtoond dat er samenwerking en afstemming nodig is tussen organisaties, 

dienstverleners, overheden en sectoren om kwetsbare kinderen en jongeren in deze stad te 

betrekken. Meer concreet wil het College via intersectorale samenwerking de positie van 

jongeren in maatschappelijk kwetsbare situaties versterken. Kan ik hiervan enkele 

voorbeelden krijgen?  

 

Een andere doelstelling is die om van Brussel een bruisende en levendige stad te maken waar 

mensen zich verbonden voelen. De VGC wil ervoor zorgen dat de Brusselaars nieuwe 

ervaringen opdoen, hun netwerk verbreden en zich verbonden voelen met elkaar. Ik ben dan 

ook zeer blij te lezen dat de VGC zal zorgen voor warme ontmoetingsplekken in deze stad, 

waar mensen zich thuis voelen. Ik zie ook dat er een echte aanpak is voor de ouderen in 

Brussel. Ik ben blij dat dit zo uitdrukkelijk wordt opgenomen in het meerjarenplan. Want ook 

voor hen is oud worden in een dynamische stad niet altijd eenvoudig. Het is belangrijk dat 

ook zij mee participeren en ik ben daarom blij dat dit wordt opgenomen.  

 

Vervolgens is er ook de doelstelling ‘Brussel zorgt en beweegt’. Iedereen heeft nood aan 

beweging. We zien dat ook nu tijdens deze periode van lockdown mensen hun sportschoenen 

aantrekken en gaan fietsen, lopen of wandelen. In het meerjarenplan staat er dat de VGC zal 

investeren in sportinfrastructuur. Kan het College concreter ingaan op deze doelstelling? Over 

welke projecten gaat het? Het is ook belangrijk dat iedereen kan genieten van deze 

sportinfrastructuren. Hoe wordt de toegankelijkheid voor alle Brusselaars tot dergelijke 

sportinfrastructuren gegarandeerd? Hoe openen we de deuren voor zoveel mogelijk mensen? 
 

Ik zal mijn tussenkomst afsluiten met het thema gezondheid. Zonder uitzondering heeft dit 

thema ons allemaal bezig gehouden. We stimuleren initiatieven die meer Brusselaars helpen 

om hun sociale grondrechten op te nemen. Het is een mooie doelstelling, die vraagt om meer 

concretisering. Wat en hoe? Welke actoren zullen worden ingeschakeld en welke initiatieven 

zullen worden versterkt? 

 

Ik lees dat personen met een handicap beter moeten worden uitgerust om inclusief deel uit te 

maken van de maatschappij. In het licht van het participatief karakter van dit meerjarenplan, 

wordt er geluisterd naar de stem van die doelgroep. Welke initiatieven komen er daarvoor? 
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Niet alle handicaps zijn zichtbaar. Mensen die slechtziend zijn worden tijdens de corona-

pandemie geconfronteerd met verschillende apps en veel informatie die online wordt 

verstrekt. Ook slechthorenden hebben geen zichtbare handicap. 

 

Tenslotte lees ik dat de zorg dichterbij komt. De VGC wil met dit meerjarenplan lokale 

zorgnetwerken bouwen. Dat kunnen wij alleen maar aanmoedigen. 

 

Ik wil nog eens benadrukken dat wij steunen hoe dit meerjarenplan tot stand kwam, namelijk 

met burgerparticipatie. We hebben het volste vertrouwen in de collegeleden. Zij zullen de 

juiste bruggen bouwen om hieraan gehoor te geven. Wij zullen dit plan dus volmondig 

steunen. 

 

Mevrouw Bianca Debaets (CD&V): Ik heb een beetje getwijfeld over de inleiding die ik zou 

gebruiken, maar eigenlijk kan ik ze samenvatten met 1 vraag: “Waar is de ambitie van deze 

coalitie naartoe?” Na 18 maanden hebben we een begrotingsdocument waarbij de cijfers en 

hun toelichting worden losgekoppeld van de doelstellingen. Dat is zeer vreemd, want er werd 

een geïntegreerd plan beloofd. Men moet geen groot taalkundige zijn om te weten dat dit 2 

verschillende zaken zijn. Ofwel is het plan geïntegreerd, ofwel is het los gekoppeld. De 

actieplannen in de verschillende begrotingshoofdstukken zijn blanco. Ook dat is raar. Ik citeer 

uit de verklaring op pagina 42: “Anders dan andere jaren bevat deze begroting geen 

actieplannen per hoofdstuk”. Dit is ongezien. “De doelstellingen zijn immers mee vervat in 

het meerjarenplan.” Ik ging dan naar het meerjarenplan kijken, maar waar vind ik daarin een 

koppeling naar de begroting? Met uitzondering van de icoontjes van de inspraaktrajecten 

vond ik geen verwijzing naar de begroting. Dit kan men toch niet geïntegreerd noemen? 

 

Ik kan me niet voorstellen dat dit enkel mij is opgevallen. De andere raadsleden moeten dit 

toch ook hebben gezien? Is er dan geen enkele collega die even kritisch en dapper was als de 

collegevoorzitter was in haar jonge jaren? De anciens onder de raadsleden, zoals de heer Guy 

Vanhengel en mevrouw Carla Dejonghe, zullen nog wel weten dat mevrouw Elke Van den 

Brandt 2 uur voor de vergadering eiste dat de begroting werd aangepast ten voordele van de 

wijkwerkingen. Zij is daar ook nog in geslaagd, wat een straffe toer was. Het was ongezien 

dat iemand van de meerderheid inging tegen het College. Dit was zeer terecht, want nadien 

werd dit structureel aangepast. Zij heeft haar collega’s toen kunnen overtuigen. Ik kan me niet 

inbeelden dat in deze zaal, ook bij leden van de meerderheid, niemand die moed heeft zoals 

de collegevoorzitter toen had. Het is nog niet te laat, de raadsleden kunnen zich er nog over 

beraden. 

 

Ik ben natuurlijk benieuwd en wil graag enkele constructieve aandachtspunten meegeven om 

de leesbaarheid van de documenten te verbeteren. Ik zou willen vragen dat het College of de 

diensten die daartoe de opdracht krijgen meer aandacht besteden aan de toelichtingen die in 

de begrotingsdocumenten worden opgenomen. Het is onnodig om het zo complex te maken. 

We hebben echt moeten zoeken. Ik geef 1 voorbeeld, waarnaar ook de heer Mathias Vanden 

Borre heeft verwezen. Als we kijken naar de toelichting van de federale dotatie op pagina 18, 

dan wordt er 2 miljoen euro minder gesteld in de begrotingswijziging. In de begroting 2021 

wordt een daling van 1 miljoen vermeld en in de cijfers blijkt er 259.000 euro minder te zijn. 

Het is een hele puzzel om te achterhalen dat de federale dotatie met iets meer dan 2 miljoen 

euro werd verminderd, waarvan 1 miljoen eenmalig en 1 miljoen recurrent. Aangezien de 

dotatie wordt geïndexeerd, zien we in het begrotingsresultaat een daling van 259.000 euro. 

Duid dat dan aan in de begrotingsstukken. Dat is voor iedereen veel gemakkelijker. 
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Er zijn eveneens vele ‘neutrale’, of eerder nietszeggende toelichtingen. Dat geeft aanleiding 

tot een veelheid aan vragen in de commissie en in deze plenaire vergadering. Als het College 

de toelichtingen concreter maakt, zou dit allemaal veel vlotter verlopen. 

 

Daarom zou ik een voorstel willen doen. Ik zit hier niet alleen om oppositie te voeren, en vind 

in die zin de opmerking van 1 van de collegeleden totaal misplaatst. Ik heb mij daarnet tijdens 

de stemming als oppositielid onthouden en heb al vaak meegestemd met de meerderheid. Ik 

zou willen voorstellen om de technische vragen, zoals bijvoorbeeld over de dotatie waarnaar 

ik verwees, op voorhand in te dienen. Dit is uiteraard niet mogelijk voor de politieke vragen. 

De technische vragen kunnen echter op voorhand worden beantwoord. Het gaat namelijk in 2 

richtingen. Dit zou in de commissie en in deze plenaire vergadering de zaken 

vergemakkelijken. 

 

Collegelid Pascal Smet merkte net op dat ik tijdens de commissievergadering dinsdag niet 

aanwezig was en dat mensen geen boodschap hebben aan oppositie en meerderheid. Het is 

juist dat ik afwezig was, maar ik vind dit een weinig respectvolle opmerking. Hij kan niet 

beoordelen waarom ik afwezig was. Wat betreft de opmerking over meerderheid en oppositie, 

willen mensen dat het vooruit gaat. Daarom stem ik vaak als oppositielid mee, zowel hier als 

in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Waaraan mensen eveneens geen boodschap hebben, 

zijn politici die denken dat ze meer en beter zijn dan de anderen en die keer op keer toon 

geven van een ongelofelijke arrogantie. Ik denk dat de Brusselaar daar niet op zit te wachten. 

Een minimum aan respect is wenselijk. Mensen zijn soms verhinderd en de diensten waren 

daarover ingelicht. Verder zijn daar geen persoonlijke beschouwingen over nodig. 

 

De voorzitter: Collegelid Pascal Smet heeft gewoon bevestigd wat de heer Arnaud Verstraete 

al zei. 

 

Mevrouw Bianca Debaets (CD&V): Het is op zich een klein incident, maar het is tekenend 

dat dit soort ongepaste opmerkingen keer op keer wordt gegeven. 

 

De heer Arnaud Verstraete (Groen): Ik had die opmerking inderdaad gemaakt. Ik kan alle 

begrip opbrengen dat het onmogelijk is, zeker voor kleinere fracties, om bij alles aanwezig te 

zijn. Ik vind het moeilijk om zeer stevige kritiek te krijgen op punten die letterlijk werden 

aangekaart tijdens de begrotingscommissie en die in het verslag worden vermeld. Er wordt nu 

gezegd dat deze punten niet werden geduid en dat het mogelijk moet zijn er technische vragen 

over te stellen. Niets belette het raadslid om vragen in te dienen. Ik stoorde mij aan de felheid 

van de kritiek op punten waarover het raadslid zich had kunnen informeren. 

 

Mevrouw Bianca Debaets (CD&V): Ik begrijp dat, en ik heb het verslag zeer aandachtig 

gelezen. Mijn opmerking gold voor de volgende jaren. Zou het geen piste zijn om technische 

vragen vooraf te behandelen? Dat zou in de commissie de zaken vooruit doen gaan. 

 

De voorzitter: We gaan deze vraag, ingediend door mevrouw Bianca Debaets, bekijken op de 

volgende vergadering van het Uitgbereid Bureau.  

 

Mevrouw Bianca Debaets (CD&V): Dit staat los van mijn aanwezigheid in de 

commissievergadering en is gewoon een aanbeveling voor de volgende jaren. 

 

Inzake personeelskosten is het nuttig dat het College uitlegt hoe men er in slaagt om het aantal 

VTE gelijk te houden en tegelijk de personeelsuitgaven in de betrokken begrotingsartikels van 
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de operationele diensten te verminderen. Als voorbeeld haal ik de gemeenschapscentra aan. 

We zien dat er een daling is van 176.359 euro ten opzichte van het budget van vorig jaar. 

Toch staat in de toelichting hetzelfde aantal VTE. Dat begrijp ik niet. Hoe kan men in de 

begrotingswijziging slechts een kredietvermindering door onderbenutting van personeel 

hebben van 39.500 euro? Men kan blijkbaar eenzelfde aantal personeelsleden inzetten met een 

budgetdaling van 3 equivalenten? Er is waarschijnlijk een verklaring voor. 

 

Positief vind ik wel dat er een tweede pensioenpijler wordt ingevoerd. Collegelid  Pascal Smet 

en ik waren hiervoor pleitbezorger tijdens de vorige legislatuur. Wij hadden dit liever al 

vroeger ingevoerd, want veel mensen vragen daar terecht al lang naar. Helaas was onze 

coalitiepartner het daar toen niet met eens. Intussen is die gelukkig tot besluit gekomen dat dit 

wel een goede zaak is. Waar is echter het personeelsplan? Wanneer mogen we dit zien? Kan 

het College het personeel daarover uitsluitsel geven? 

 

In het bestuursakkoord wordt op pagina 35 ferm gesteld dat het personeelsplan integraal deel 

uitmaakt van het meerjarenplan. Dat is dan toch niet helemaal gelukt, want ik vond in het 

meerjarenplan geen personeelsplan terug. Mijn collega’s beamen dat. Het zal toch niet aan 

mijn afwezigheid in de commissievergadering hebben gelegen dat ik een aantal dingen niet 

helemaal begrijp. 

 

Er is een totaal gebrek aan relancevisie. Relance is niet alleen iets economisch. De sociale en 

culturele relance is ook zeer belangrijk. Een aantal collega’s is daar terecht zeer nauw bij 

betrokken. Er moet ook relance in het onderwijs zijn. Hoe gaan we ervoor zorgen dat de 

achterstand, die nog groter is geworden, wordt weggewerkt? Ook dat heb ik eigenlijk niet 

terug gevonden. Dat mis ik wel.  

 

Het College had beter een apart hoofdstuk van de begrotingsdocumenten kunnen opdragen 

aan een overzicht van de maatregelen. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, in Vlaanderen 

en federaal: op alle niveaus klinkt dat de crisis nog jaren zal doorwegen. De daling die er 

hopelijk aan zit te komen, zal de naweeën van de crisis hoegenaamd niet doen verdwijnen. 

Hoe komt het dan dat u daar in de VGC-begroting geen aandacht aan besteedt? Ik heb eens 

gezocht op trefwoorden. ‘Relance’ staat niet in het document, ‘corona’ en ‘covid’ in totaal 4 

keer. Ik vind geen informatie over hoe we de impact van de crisis op sociale 

aangelegenheden, onderwijs, cultuur en sport zullen inperken. 

 

Het strategisch meerjarenplan is eigenlijk louter een communicatieplan. Op zich is dat niet 

erg, maar noem het dan gewoon zo! Ik ben geschrokken van de lichtheid van het plan. 

Strategisch kun je het bezwaarlijk noemen. Een personeelsplan, een wezenlijke pijler van een 

meerjarenplan, ontbreekt. Daardoor heeft het plan iets weg van een opsomming van intenties. 

Ik licht dat graag concreet toe. Over de Poolster valt bijvoorbeeld te lezen: “De Poolster, 

centrum voor ambulante revalidatie, ondersteunt kinderen met een leer- of 

ontwikkelingsstoornis en Brusselaars met gehoorproblemen.” Dat klopt. Dat is wat die 

instelling al jaren uitstekend doet, wat iedereen overigens erkent. Er wordt evenwel met geen 

woord gerept over versterking. Dat zou pas een strategisch meerjarenplan zijn!  

 

Bovendien haalt het College een begrotingstruc uit. Voor mij is dat een teken aan de wand dat 

het College de Poolster maar matig apprecieert. U schrijft namelijk 50.000 euro aan extra 

inkomsten in. Tegelijkertijd vermindert u de uitgavezijde met 10.000 euro. Je hoeft geen 

rekenkundig wonder te zijn om te beseffen dat de VGC uiteindelijk haar aandeel in de 
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werking van de Poolster vermindert met 60.000 euro. En dat voor een werking die broodnodig 

is voor tal van kinderen in Brussel! 

 

Het hoofdstuk over onderwijs daarentegen bevat concrete en interessante voorstellen van 

collegelid Sven Gatz, die het plan zo nog enigszins redt. De voorstellen zijn zinvol en stralen 

ambitie uit.  

 

Over de extra middelen, bestemd om de gevolgen van de eerste en tweede golf tegen te gaan, 

staat nergens in de begrotingsdocumenten duidelijk iets vermeld. Gaat het College het 

engagement aan dat deze extra covid-middelen, overgekomen van verschillende overheden, 

aan relancemaatregelen gekoppeld zullen worden? Of gaat het geld gewoon naar algemeen 

beleid? 

 

Collegelid Pascal Smet beschikt nog over 2,2 miljoen euro niet-bestede Vlaamse covid-

middelen, collegevoorzitter Elke Van den Brandt ook over 1,5 miljoen euro. Daar komen nog 

heel wat niet-bestede middelen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bovenop. Weet u niet 

wat u met dat geld aan moet? Ken het dan toe aan het departement Onderwijs. Collegelid 

Sven Gatz heeft namelijk wel plannen.  

 

Andere investeringen zet u dan weer voort. Schaarbeek bijvoorbeeld, of de campus in de 

Technologiestraat. In de toekomst volgen hopelijk ook in Anderlecht op de Walcourt-

Deleerssite. CD&V is erg tevreden met deze investeringen. 

 

Voorts ben ik bezorgd over de indrukwekkende toename in de schuld. Voor de uitgaven met 

betrekking tot de schulden wordt in 2021 een bedrag van 15,29 miljoen euro uitgetrokken.  

 

Bovendien stijgen de personeelsuitgaven met maar liefst 12,57%. Hoe zult u ervoor zorgen 

dat die kosten behapbaar blijven? Beschikt u over een prognose? 

 

Mevrouw de collegevoorzitter, ik besef dat u met de Vlaamse overheid moet samenzitten om 

uw gezinsbeleid uit te stippelen. Hopelijk is dat overleg constructief. Wat zijn uw 

voornemens? Hoe verzekert u dat er even veel gebeurt als tijdens de vorige legislatuur? 

 

De uitgaven in de begrotingsdomeinen cultuur, jeugd en sport zijn de enige in de gewone 

begroting die niet stijgen. Mijnheer Pascal Smet, hebt u aan het kortste eind getrokken in deze 

begroting? Alles wijst erop. 

 

Tot slot ben ik verbaasd over de erg beperkte aandacht voor samenwerking met andere 

overheden. Dat stelt me teleur. Bovendien strookt het niet met de beleidsintentie die u bij 

aanvang van de legislatuur vooropstelde. De Brusselaar wint bij synergie tussen overheden.  

 

Over samenwerking met andere overheden in het algemeen, met de Vlaamse overheid in het 

bijzonder, vind ik weinig terug. Er staat enkel een formele verplichting in de inleiding, maar 

overdonderend of ambitieus kun je dat niet noemen.  

 

Met concrete voorbeelden heb ik gestaafd dat deze begroting mager uitvalt en te weinig 

ambitie aan de dag legt, met uitzondering van collegelid Sven Gatz. Om deze redenen zal 

CD&V de begroting niet goedkeuren. 
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Mevrouw Els Rochette (one.brussels-sp.a): Nogmaals dank aan de administratie en de 

diensten voor het geleverde werk. Het verslag van de commissie die dinsdag plaatsvond, werd 

in ijltempo neergepend, waarvoor hulde. 

 

We bespreken een gezonde begroting met een dalende schuldenlast. Bovendien is de 

begroting volledig in evenwicht is, bijna een unicum in deze tijden. De VGC kiest resoluut 

voor investeren, in gebouwen en in de Brusselaars, zeker in wie het moeilijker heeft. In 

combinatie met het meerjarenplan boezemt deze begroting ons vertrouwen in. Het bruisende 

VGC-netwerk is in goede handen. 

  

Ik ben verheugd dat het vakbondsoverleg over het personeel constructief verloopt. Het 

personeel is de motor van de VGC. Enkele historisch gegroeide onrechtvaardigheden worden 

weggewerkt, zoals de lage pensioenen voor mensen in niveaus C en D. Er komt een tweede 

pensioenpijler. De personeelsuitgaven stijgen en het personeelsbestand groeit. Er wordt stevig 

geïnvesteerd in telewerk. Het administratiegebouw wordt onder handen genomen om een 

optimale fysieke werkomgeving te scheppen, een plek die zin geeft in samenwerken en die 

creativiteit aanwakkert. Deze investeringen renderen. Mijn fractie vraagt in het bijzonder oog 

voor het welzijn van de werkvloer, dat in grote mate bepaald wordt door voldoende bemande 

ploegen en vlotte invullingen. 

 

De infrastructuurinvesteringen die in deze begroting op stapel staan, ogen indrukwekkend. 

Voor de nieuwbouw en renovatie van gemeenschapscentra en jeugd- en sportinfrastructuur is 

bijna 18 miljoen euro ingeschreven. Onder andere Centrum West krijgt een nieuwe plek. In 

Anderlecht, op de grens met Vorst, wordt een nieuwe onderwijscampus met sportzalen voor 

de buurt opgestart. Dat is belangrijk, want daar is voorlopig geen Nederlandstalige middelbare 

school.  

 

Minder duidelijkheid bieden deze begroting en het meerjarenplan over de toekomstige relatie 

met Vlaanderen. Ik hoorde in de commissie dat er in nauw overleg met de Vlaamse Regering 

wordt gewerkt aan een aangepast juridisch kader. Valt dat kader nog steeds onder het 

Brusseldecreet? Welke ambities koestert het College? Wat met de indexering van de VGC-

dotatie op het niveau van de Vlaamse Gemeenschap? Wat met het Stedenfonds, wat met 

bindende afspraken over de Brusselnorm en een betere Brusseltoets? Wat met de controle op 

de VGC? Dat zijn moeilijke gesprekken. Ze zijn echter nodig om de toekomstige rol van de 

VGC af te bakenen. Mevrouw de collegevoorzitter, kunt u hier duidelijkheid in scheppen? 

  

De nieuwe campus Technologie, de CLB’s en het ondersteuningscentrum van Kasterlinden 

zullen samenhuizen, springt in het oog. De middelenstromen zijn nog niet helemaal duidelijk. 

Geeft de Vlaamse overheid dit jaar wel degelijk 7 miljoen euro? Wordt dat geld besteed aan 

het huidige personeel of gaat het naar uitbreidingen? In ieder geval juich ik toe dat er zo’n 

goed bemande centrale van ondersteuners en begeleiders komt. Onze ketjes verdienen het 

beste onderwijs waarbij niemand uit de boot valt. One.brussels-sp.a schaart zich achter de 

nieuwe projecten en accenten in deze begroting. 

 

Er wordt geld vrijgemaakt voor nieuwe welzijnsprojecten. Bovendien is er hoop voor Foyer 

Bodegem. De gesprekken lopen, wat ons bijzonder hoopvol stemt. De VGC moet er ook zijn 

voor de daklozen, misschien wel de kwetsbaarste mensen in de stad. Het meerjarenplan ook 

aandacht aan hen mogen besteden.  
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Ik ben erg benieuwd naar de Brede Schoolhervorming die volgend jaar echt van start gaat. De 

school is bij uitstek een gedeeld project. Het is belangrijk dat alle partners bij de hervorming 

betrokken worden, want alleen zo zijn de projecten stevig lokaal verankerd.  

 

Er worden terecht extra middelen vrijgemaakt voor leesbevordering. Scholen zullen 

bijvoorbeeld subsidies kunnen aanvragen om boeken aan te kopen of een leeshoek in te 

richten. Het project Kunstenaar in de klas is een uitstekend denkspoor, zeker nu de nieuwe 

eindtermen voor de tweede en derde graag het onderwijs onder druk zetten.  

 

Het College heeft met het strategisch meerjarenplan een nooit eerder gedane oefening 

afgerond. Het plan is een mooi samenspel van nieuwe en bestaande acties. Wat goed gaat, 

krijgt versterking, en waar nodig voert de VGC vernieuwing door. Met zijn heldere 

overkoepelende prioriteiten biedt het plan een houvast voor de volgende jaren. 

 

Samenleven in superdiversiteit is een aangelegenheid die one.brussels-sp.a zeer na aan het 

hart ligt. Het meerjarenplan besteedt er een apart hoofdstuk aan. Dat is uitstekend. 

Tegelijkertijd sijpelt het agendapunt door in het volledige meerjarenplan. Uiteraard is dat te 

danken aan hoe het plan tot stand is gekomen: door een brede waaier aan Brusselaars naar hun 

mening te vragen. Al stak corona Stadspiratie stokken in de wielen, het project leverde 

uitstekende input op. Bovendien heeft ook de onderwijsronde veel prikkelende informatie en 

ideeën opgeleverd. 

 

De derde participatiepijler zijn de adviesraden. Mijn fractie heeft die hoog in het vaandel. De 

verdere versterking van de adviesraden het voorbije jaar en hun heel diverse samenstelling 

maakt dat dit College een heel breed Brussels publiek op een permanente manier 

vertegenwoordigt, namelijk de ouderenraad, de cultuurraad, de jeugdraad: een totaal van 210 

ervaringsdeskundigen, mensen die weten waarover ze spreken. De input vanuit Stadspiratie, 

de onderwijsronde en de adviesraden levert wel duidelijk een plan op dat getoetst is aan de 

werkelijkheid. Het plan voorziet ook de volgende maanden en jaren in nieuwe experimentele 

participatiemethodes. Het zou fijn zijn als al een tipje van de sluier kon worden gelicht over 

welke methodes er worden gebruikt en op welke doelgroepen die gericht zijn. Welke lessen 

zijn er getrokken uit Stadspiratie?  

 

Eén van de rode draden in het plan is terecht samenwerking. Het benieuwt ons hoe het 

College hier een grote stap vooruit wil zetten, zeker op die domeinen waar die  traditioneel 

niet zo vlot verloopt, zie bijvoorbeeld het bundelen van onderwijscijfers of capaciteitsnoden, 

overleg tussen gemeenten over Nederlandstalige gemeenschapsinfrastructuur, het geïntegreerd 

plan Zorg en Welzijn dat nu vooral door de Cocof en de GGC getrokken wordt, de 

subsidiëring van sportorganisaties waarbij clubs een gemeenschap moeten kiezen enzovoort. 

Tegelijk zijn er ook succesverhalen. Ik denk bijvoorbeeld aan het joggingparcours geïnitieerd 

door de VGC en de Cocof, Brussels helps tijdens corona, de gemeenschappelijke 

cultuurcommunicatie enzovoort. Wordt in functie van een betere samenwerking bijvoorbeeld 

ook in een nieuw soort structureel overleg of forum voorzien met partners?  

 

Bij de doelstellingen en acties zijn er veel terechte ambities. Die zouden soms concreter 

kunnen, maar daarvoor dienen natuurlijk de komende beleidsjaren. Ik licht er enkele uit die 

voor one.brussels-sp.a belangrijk zijn. We lezen graag dat er wordt ingezet op 

cultuursensitieve ouderenzorg en vragen ons af of er daar al concrete projecten worden 

opgestart. In het algemeen lezen we een goede ambitie op het vlak van de zorg met inzet op 

buurtzorg, preventie, mentale gezondheid. Ik ben benieuwd hoe dit meerjarenplan zal worden 
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verbonden met het geïntegreerd plan Zorg en Welzijn dat de Cocof en de GGC trekken. 

Gerichte acties ten aanzien van doelgroepen die minder bereikt worden door een 

vindplaatsgerichte werking en de en inzet van brugfiguren, zijn ook heel belangrijk omdat we 

niet willen dat er iemand in deze stad uit de boot valt.  

 

Wat betreft het focussen op emancipatorische basiswerkingen en op initiatieven van de 

Roma’s, lesbian, gay, bisexual, trans, queer and other of LGBTQ+, nieuwkomers en senioren 

is het heel belangrijk dat al die groepen die traditioneel gezien sneller vergeten worden, nog 

eens expliciet vernoemd worden. 

 

De plannen van OCB met urban teaching maken me ook nieuwsgierig. Volgende week komt 

het OCB dat toelichten in de Commissie voor Onderwijs en Scholenbouw. We hopen op een 

ambitieuze invulling die bijvoorbeeld ook oog heeft voor het lesmateriaal met aandacht voor 

superdiversiteit, dekolonalisatie enzovoort. Voldoende onderwijzers aantrekken is terecht een 

prioriteit. De vraag is met welke concrete incentives. De onzekerheid van de coronacrisis 

heeft nu als bijeffect dat meer mensen voor de job van onderwijzer kiezen, maar dat is 

misschien geen duurzaam effect. Zullen campagnes en bewustmaking voldoende zijn of 

moeten er meer tastbare incentives komen?  

 

De gemeenschapscentra worden in het plan nog meer opgevat als open huizen waarin 

iedereen zich welkom moet voelen, die participatief gerund worden en duurzaam beheerd en 

verbouwd. De bottom-upbenadering, waarover we het daarnet hebben gehad en die voor dit 

College zo belangrijk is, juichen we heel hard toe.   

 

In cultuur wordt ingezet op jong talent en kansen geven, ook door te voorzien in toegankelijke 

atelierruimtes. Het is maar door van onderuit kansen te geven dat Brussel de cultuurstad kan 

blijven die ze is. Op een moment dat het kunstenaarsberoep zoveel onzekerder is geworden en 

veel talenten aarzelen om de stap te zetten, is dit soort steun in subsidies en in ruimte des te 

crucialer.  

 

Tot slot, de begroting is ambitieus, solidair en in evenwicht. Het meerjarenplan geeft een 

heldere richting aan. De one.brussels-sp.a-fractie zal beide documenten dan ook met 

overtuiging goedkeuren.  

 

De heer Pepijn Kennis (Agora): Ik zal het kort houden want de collega’s van de 

meerderheid en de oppositie hebben zowel de sterke als de minder sterke punten van dit 

meerjarenplan en deze begroting toegelicht. Het College heeft de ambitie om samen met de 

Brusselaars de stad te maken. Collegelid Pascal Smet heeft het nog gezegd. Het zal wel zijn: 

samen de stad maken. Dat is belangrijk. Daar zetten we ons volledig voor in. We zijn dus heel 

tevreden dat in elk geval het meerjarenplan een gevolg is van een gedeeltelijk participatief 

proces.  

 

Collegelid Pascal Smet zei ook dat hij gelooft in de kracht van geëngageerde burgers. Daar 

geloven wij ook in. We geloven in de kracht van alle burgers, dus ook van de niet-

geëngageerde burgers. En daar wringt soms het schoentje, vrees ik. We hebben zelf gemerkt 

dat het niet gemakkelijk is om een participatief proces te doen als alles online moet gebeuren. 

We zijn het ondertussen gewoon om met Webex te werken en hybride vergaderingen te doen, 

maar dat is niet voor iedereen evident. Dus is het des te interessanter om dit meerjarenplan te 

analyseren en te controleren of iedereen daarin aan bod komt. Het lijkt ons wel, maar het is 

moeilijk om te weten als we niet precies weten met welke mensen het tot stand is gekomen - 
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dat is natuurlijk voor een groot deel door de coronacrisis moeilijker geworden -, en hoe het 

gaat worden opgevolgd.  

 

Participatie is belangrijk bij het opmaken van een beleidsplan, maar ook bij het uitvoeren en 

vooral bij het evalueren van het beleid. In die zin is het belangrijk om in die hele 

beleidscyclus ook de Brusselaars en de burgers te betrekken om zo samen de stad te maken. 

We denken wel dat in deze begroting en in dit meerjarenplan daar ambities toe zijn en dat er 

daar ruimte voor is, maar we zijn vooral benieuwd hoe het College dat concreet gaat 

toepassen om samen met alle scholieren, alle leerlingen, alle leerkrachten, samen met alle 

jongeren, sporters, samen met alle mensen die aan cultuur doen, niet alleen de kunstenaars, 

maar ook de technici en de mensen die gemeenschapscentra of andere cultuurhuizen runnen, 

hoe ze samen de stad gaan maken. Nogmaals, de VGC is daarvoor de uitgelezen overheid 

voor als kleine overheid die dicht bij de mensen staat en vanuit de Raad zullen we de hand 

reiken om participatieve processen op te starten. Ik hoop dat het College die zal kunnen 

integreren in de evaluatie, het bijsturen en het uitvoeren van zijn beleid.  

 

Voor de rest sluit ik me aan bij veel van de gemaakte opmerkingen.   

 

De heer Jan Busselen (PVDA): Ik wil ook eens de diensten bedanken want ik vergeet dat 

elke keer. Als ik het verslag bekijk, dan denk ik dat het goed gestructureerd en overzichtelijk 

is, en goed gedaan. Bedankt! 

 

Het is bemoedigend om te zien dat de gewone begroting stijgt met 11 miljoen euro en de 

buitengewone met 23 miljoen euro. Ik vind het een beetje vreemd dat hier telkens wordt 

vermeld dat de begroting in perfect evenwicht is. Ik vond dat vorig jaar al zo. Ik merkte dat de 

begroting van de andere overheden in het rood ging, maar hier niet. Hier is die jaar na jaar in 

perfect evenwicht. En toen kwam corona en ik dacht dat ze dat niet gaan herhalen, maar 

opnieuw wordt er heel fier vermeld dat de VGC-begroting in perfect evenwicht is, terwijl alle 

begrotingen van alle overheden in ons land en in alle landen tekorten oplopen. Ik vind het een 

beetje vreemd, maar misschien kan iemand me dat eens uitleggen. 

 

Maar goed, er zijn middelen. Ik dacht eindelijk middelen om de scheefgetrokken verhouding 

tussen contractuelen en statutairen recht te trekken want amper 15% van het VGC-personeel 

kan rekenen op de zekerheden van een statutair contract. We weten allemaal dat contractuelen 

minder pensioen krijgen voor hetzelfde aantal actieve jaren, minder ziekte-uitkering voor 

dezelfde ziekte en minder werkzekerheid in even onzekere tijden. Toch hebben verschillende 

andere administraties een veel hoger percentage aan statutair personeel en ik vind dat dat echt 

een kwestie van respect is. Ik wil weten – vermits we ook het meerjarenplan bespreken – of u 

van plan bent om dat op te trekken. Bij een tweede pensioenpijler voor de contractuelen heb 

ik een dubbel gevoel. Ik ben geen fan van die pensioenpijler omdat ik denk dat die de eerste 

pensioenpijler uitholt, maar een eerste verhoging van de pensioenen van de contractuelen is 

natuurlijk een stap in de goede richting. Vermits het aandeel van contractuelen zo hoog is, zal 

er niet meteen een oplossing worden gevonden om richting statutairen te gaan en is dat wel 

een vooruitgang. Het is een positieve zaak, zeker als dat in samenspraak is met de sociale 

partners.  

 

Nu we het over de pensioenen hebben, wil ik nog even terugkomen op de fameuze Derde 

Arbeidscircuit (DAC)-contracten. Nog altijd zijn er veertien mensen in dienst die een deel van 

hun pensioen onder DAC-voorwaarden uitbetaald zullen krijgen. Wat wil dat zeggen? Laten 

we een voorbeeld nemen. Iemand wiens statuut werd geregulariseerd in 2002, opklom tot 
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niveau C en na 44 jaar met pensioen gaat, hoeveel pensioen zou die krijgen? Dat is 1.126 

euro: 44 jaar werken voor 1.126 euro, een pensioen dat onder de armoedegrens ligt. Beste 

collegeleden, als u de duurzame ontwikkelingsdoelstelling van de Verenigde Naties gebruikt 

als toetssteen, zoals u schrijft in het meerjarenplan, dan onderneemt u actie. U kunt het 

pensioen van die mensen regulariseren voor de jaren dat ze als DAC’er werkten en dat 

gelijkstellen met een deftig contract. Dat is een kleine kostprijs want elk jaar dat u wacht, 

slinkt het aandeel van DAC’ers. Ik hoop dat u niet gaat wachten tot ze allemaal met pensioen 

zijn. 

 

De flexibilisering van de arbeidsmarkt heeft druk gezet op de lonen. Ik lees een korte 

getuigenis voor: “Ik ben een hardwerkende moeder die fulltime werkt omdat ik op eigen 

benen wil staan. Toch houd ik niets over op het einde van de maand: huur, transport, eten, 

alles is duurder geworden. Maar onze lonen blijven achter.” 

 

Een brutominimumloon van 14 euro is volgens het ABVV een vereiste opdat iedereen een 

menswaardig leven kan leiden. Ik hoop dat we het daarover eens zijn. U beseft toch dat de 

meeste werknemers van niveau C, D en E van de VGC-administratie minder dan 14 euro 

bruto verdienen. De laatste loonsverhoging dateert van 2008. Dat is 12 jaar geleden. Ook in 

deze begroting zie ik dat er geen middelen worden vrijgemaakt voor loonsverhogingen of 

misschien heb ik er over gekeken. Er is alleszins nog plaats om dat te doen de komende jaren 

met de meerjarenbegroting.  

 

Het evenwicht? Dat zijn keuzes, want we hebben die beperkte middelen en we maken enorm 

veel vrij voor bepaalde zaken, goede zaken. Soms zegt men tegen mij dat ik de wereld wil 

veranderen en dat ik moet beginnen waar ik de wereld kan veranderen. Hier kan de Raad een 

voorbeeldfunctie vervullen en ervoor zorgen dat de lonen en de pensioenen op zijn minst 

degelijk en redelijk zijn.  

 

Ik wil nog even terugkomen op de onderbenutting van de middelen wat betreft het 

personeelsplan. De afgelopen jaren was er een structureel tekort van 15%. 

 

Op 740 voltijds equivalenten gaat dat om een structureel tekort van 111 mensen. Ik begrijp 

dan ook dat sommige mensen die in VGC-structuren werken zich geradbraakt voelen en dat 

het verloop van personeel er groot is. Het gaat om mensen die loopbaanonderbreking nemen, 

langdurig zieken, mensen die op zwangerschapsverlof of op pensioen gaan. Maar het verschil 

blijft moeilijk te verklaren. De situatie dat iemand op pensioen gaat is immers een op 

voorhand bekende factor. Het zelfde geldt voor iemand die zwangerschapsverlof opneemt. Is 

hier sprake van een voorzichtigheidsbeleid? In dat geval spreekt men van 5% en niet van 15% 

want dat laatste is een verdoken besparing.  

 

De scholenbouw kunnen we alleen maar toejuichen. Ik denk aan de Saint-Michelsite of aan 

Pacheco. Het zijn beide nieuwe projecten die het structurele gebrek aan plaatsen in het 

onderwijs moet aanpakken. Hopelijk haalt de demografische realiteit de slagkracht van de 

VGC in de Cocof nu niet meer in.  

 

Ik hoop dat collegelid Sven Gatz, tevens minister van meertaligheid, erin zal slagen om toch 

een van deze scholen in te vullen als een pedagogisch immersieproject, en zo de tweetaligheid 

in een tweetalig gewest te omarmen en meer plaats te geven. Maar wie weet, wat niet is kan 

nog komen.  
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In deze begroting zijn er infrastructuurinvesteringen in het DKO gepland. Het DKO had mee 

een studie ondersteund die duidelijk heeft gemaakt dat er infrastructurele noden zijn. Dat is 

volledig afwezig.  

 

Ik had meer uitleg gevraagd over de leasing van de Gallaitsite maar ik heb er geen informatie 

over ontvangen. Dat punt kan dus niet worden besproken. Ik had de informatie wel verwacht 

voor deze zitting. We moeten immers weten met wie het contract wordt gesloten en voor 

hoeveel jaar. De Raad mag dat weten.  

 

Eenzelfde vraag heb ik bij de Develop&Build&Finance of DBF- en de DBFM-projecten. 

Daar hebben we wel een fiche van. Ik dacht dat die scholen in het kader van het project 

Scholen voor Morgen worden gebouwd, maar blijkbaar is dat niet het geval. In welk kader 

worden ze dan wel gebouwd? We weten dat er veel vertraging is opgelopen en dat de kosten 

zijn gestegen van 1 naar 1,5 miljard euro voor slechts 180 scholen in plaats van 210 scholen. 

Ook hier zijn vertragingen opgelopen en zijn de kosten hoger uitgevallen dan verwacht. 

 

Wat de laptops en bijhorend materiaal voor het onderwijs in scholen aangaat ben ik blij dat er 

nu eindelijk een monitoring komt die alles in kaart brengt. Negen maanden na datum weten 

we nog altijd niet waar de gebreken zijn. De lijst van scholen die geholpen werden, was nogal 

beperkt. Ik hoop dat de monitoring snel van start gaat en dat er snel over wordt 

gecommuniceerd.  

 

Dat er 2,3 miljoen euro wordt vrijgemaakt voor atelierruimte voor kunstenaars is positief. Dat 

gebrek haalde ik ook aan in het overleg tussen minister-president Jan Jambon en de Raad. Het 

was een uitdrukkelijke vraag vanuit het veld. Hoeveel ruimte betreft het? Hoeveel kunstenaars 

gaat u helpen het komende jaar? Wat is de verhouding tussen de atelierruimte en kunst in de 

klas anderzijds? Worden nog andere maatregelen genomen zoals een uitbreiding van premies 

voor kunstenaars in samenwerking met uw Brusselse collega’s? De cultuursector is immers de 

eerste sector die luit en de laatste die heropent. 

 

De middelen voor welzijn, gezondheid en gezin zijn binnen het geheel van de begroting 

eerder beperkt. We komen uit een ongeziene crisis en ze is nog niet voorbij. De weerslag op 

welzijn, de mentale gezondheid en de gezinnen is zeer groot. Hoewel een deel van de klap 

door andere bevoegdheden wordt opgevangen, begrijp ik niet waarom hierop niet meer is 

ingezet in de gewone begroting. Ondanks de stijging van 14,22 naar 15, 52 miljoen euro zien 

we een lichte daling in het geheel van de begroting.  

 

Ook in het meerjareninvesteringsplan neemt het aandeel van welzijn en gezin amper 5% in. 

Politieke keuzes maken binnen de beperkte middelen die er zijn, is een leuze waar ik vragen 

bij heb. Ik heb kritiek op het VGC-beleid, maar er zijn ook keuzes die ik steun en toejuich.  

 

Algemeen gesproken is er te weinig aandacht voor het personeel. Ook de aandacht voor de 

financiering van de scholenbouw en de welzijnsbegroting schieten tekort. De 

duurzaamheidsdoelstellingen van de VN kunnen zo niet worden waargemaakt. Opnieuw zal 

het credo zijn dat we doen wat we kunnen, maar dat onze middelen beperkt zijn.  

 

Vaak ontbreekt ook een degelijke evaluatie van de noden, bijvoorbeeld van de laptops in de 

scholen, de noden om asbest uit gebouwen te verwijderen, de noden van gezinnen met 

gezinsleden met een beperking, de nood aan infrastructurele werken in het DKO. Dat gebrek 

aan evaluatie van een concrete situatie maakt het soms onmogelijk om een visie te evalueren 
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en uit te werken en een perspectief te bieden om sociale tekorten binnen een welomlijnde 

termijn aan te pakken. Een groot gebrek is ook de manier waarop het College in de Raad over 

de plannen communiceert. 

 

- De vergadering wordt geschorst om 12.07 uur. 

- De vergadering wordt hervat om 12.22 uur. 

 

De heer Gilles Verstraeten (N-VA): Ik zou ook mijn dank willen uitspreken aan de diensten 

van de administratie en aan alle Brusselaars voor de prestaties die zij hebben neergezet in het 

jaar 2020. Het is een vreemd jaar geweest, een waar annus horribilis, en het Vlaams onderwijs 

in Brussel heeft tijdens die periode zeker niet stilgestaan en hebben zij in bijzonder moeilijke 

omstandigheden eigenlijk moeten improviseren, heel nieuwe vormen van onderwijs moeten 

opzetten en erop letten dat zij hun leerlingen niet kwijtraakten. Vlaams minister van 

Onderwijs, de heer Ben Weyts heeft op dat vlak een heel aantal maatregelen genomen om het 

onderwijs te laten doorgaan.  

 

In 2020 is dat ook door collegelid Sven Gatz goed opgevolgd en uitgevoerd, of het nu gaat 

over afstandsonderwijs; het voorzien van een draadloze verbinding voor leerlingen die er nog 

geen hadden, om het onderwijs te blijven volgen; de organisatie van taalcursussen enz. Ik 

denk dat dat een van de zaken is waarover wij als raadsleden het allemaal eens kunnen zijn: 

het onderwijs heeft uitzonderlijke prestaties geleverd en de maatregelen die zijn genomen om 

dat te verzekeren, zijn goed opgevolgd. Net zoals we het allemaal eens kunnen zijn over het 

feit dat het bijzonder positief is dat er extra geïnvesteerd wordt in onderwijscapaciteit van het 

Nederlandstalig onderwijs in Brussel. Dat is niet alleen nodig, maar ook een belangrijke 

motor voor het verankeren van onze gemeenschap en onze taal in het Brussels Hoofdstedelijk 

Gewest, en ons bestaansrecht hier verder te verzekeren.  

 

2020 is op dat vlak ook een beetje een vreemd jaar geweest, omdat terecht bijna al onze zorg 

in debatten over het onderwijs is gegaan naar het verzekeren van de continuïteit van dat 

onderwijs. Daardoor zijn eigenlijk een aantal belangrijke, fundamentele discussies – helaas 

terecht in deze crisis – naar de achtergrond verdwenen.  

 

2021 wordt hopelijk een beter jaar, waarin het normale leven op termijn kan hervatten. We 

zullen dan ook vermoedelijk een aantal fundamentele discussies opnieuw opstarten. Ik denk 

dat er dan een heel aantal zaken zullen zijn waarover we het minder eens zijn. Dat is ook zo 

bij deze begroting 2021, want ook al is het goed dat er meer Nederlandstalig onderwijs komt, 

dat populair is en een zeker kwaliteitsmerk heeft, stel ik me toch de vraag of we voor 2021 de 

juiste keuzes maken. Zetten we voldoende in op excellentie in ons onderwijs? Of kiezen we 

eigenlijk voor gelijkheid op een vrij theoretische wijze ten koste van gelijke kansen als 

maximale kansen voor onze leerlingen? Gaan we uit van excellentie en leerwinst, of maken 

we opnieuw de fouten uit het verleden, die ons al veel onderwijskwaliteit hebben gekost?  

 

Namelijk dat we het gelijktrekken van de onderwijsresultaten – niet de kansen – belangrijker 

vinden dan het maximale te halen uit iedere leerling waar zijn capaciteiten liggen. Ik verklaar 

mij nader op dat vlak. Is het beter een leerling sowieso in een gewone klas op te nemen aan 

het begin van zijn schoolloopbaan als hij nog onvoldoende kennis heeft van het Nederlands of 

verhogen we net de kansen van die leerling als we eerst wat inzetten op het bijspijkeren of 

bijwerken van die kennis van het Nederlands, zodat hij gemakkelijker succes kan kennen? 
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We moeten in de eerste plaats inzetten op de verbetering van de kennis van het Nederlands, 

zodat mensen tijdens hun verdere schoolcarrière het onderste uit de kan kunnen halen. Gaan 

de experimenten met meertaligheid niet ten koste van de degelijke kennis van het Nederlands, 

die succes in het hogere onderwijs kan verzekeren? Houden de meertaligheidsexperimenten 

rekening met het Vlaamse decreet dat van voldoende kennis van het Nederlands een vereiste 

maakt om immersieonderwijs te kunnen volgen? 

 

Een project als de tweetalige lerarenopleiding kan zinvol zijn, als het leraren oplevert die hun 

moedertaal kunnen onderwijzen aan leerlingen in een van de onderwijsnetten. De 

onderwijskwaliteit dreigt echter in het gedrang te komen als vakleerkrachten les moeten 

geven in een taal die ze onvoldoende machtig zijn. Het lijdt geen twijfel dat we die discussie 

in 2021 uitgebreider gaan voeren. 

 

Komt de financiering van tienerscholen niet neer op de slinkse invoering van de brede eerste 

graad, tegen de wensen van het Vlaamse onderwijsbeleid in, waar misschien onvoldoende 

gerichte keuzes mogelijk zijn? 

 

Ja, de jongeren hebben enorm veel potentieel. Ik vraag me echter af of de VGC met haar 

flankerende onderwijsbeleid de juiste keuzes maakt om dat potentieel tot bloei te laten komen. 

De begroting 2021 omvat een aantal goede dingen. Het Onderwijscentrum Brussel (OCB) 

levert vaak fantastisch werk, maar ik vraag me niettemin af of we de juiste beleidskeuzes 

maken. Hopelijk kunnen we daar na de crisis in 2021 diepgaander over debatteren, maar om 

die redenen kunnen we de onderwijsbegroting niet goedkeuren. 

 

Mevrouw Lotte Stoops (Groen): Brussel is wat we delen is hier letterlijk genomen. De 

Nederlandstaligen en de fans van het Nederlands krijgen in een meerjarenplan op elk domein 

kansen om het beleid mee vorm te geven. Er gaat bijzondere aandacht naar het wegwerken 

van drempels. 

 

Jean-Jacques Rousseau zei het al: “Als burgers niet kunnen participeren aan de regulering 

van hun eigen leven, hoe kunnen ze er dan achter komen wat ze nodig hebben en wat ze 

willen?” 

 

Dat leven in handen pakken, gaat het best samen met anderen. Daarom moet volgens mij de 

kwaliteit van de relatie met anderen centraal staan. We zien de democratisering van het 

overleg ook bij organisaties en coöperatieven. Het vormt een opportuniteit in de relatie tussen 

de overheid en de burgers. De overheid zou net zoals ze zo vaak de dienaar van de vrije markt 

is, ook de dienaar van burgers en hun bottom-up initiatieven moeten zijn. In dit meerjarenplan 

lopen de verschillende bevoegdheden organisch in elkaar over. Het leest echt als een geheel 

en dat is hartverwarmend.  

 

U gaat op zoek naar de stem van kinderen en jongeren die te weinig worden gehoord. Het 

beleid voor ouderen vertrekt vanuit ouderenparticipatie, ook die met een diverse achtergrond. 

Ik hoop van harte dat er ook intergenerationeel gedacht wordt. Zeker in de grootstedelijke 

realiteit zijn er extremen als het op extended families aankomt. Ofwel meerdere generaties 

samen in een huis, ofwel een absoluut gemis, ook qua steun. Er wordt dan eerder gemikt op 

een soort chosen family van andere Brusselaars zonder familiale banden. Intergenerationeel 

werken is heilzaam voor kinderen en voor ouderen. Hier liggen nog veel opportuniteiten. 

  



47 

 

Door te experimenteren en aan de hand daarvan een duurzaam participatiebeleid te 

ontwikkelen, burgerinitiatieven, burgerprojecten, initiatieven rond leefomgeving en 

stadslandbouw, gedeeld ruimtegebruik en initiatieven in de publieke ruimte te stimuleren en te 

ondersteunen, verhoog je niet alleen de leefbaarheid en aantrekkelijkheid van de stad, maar 

help je de Brusselaar zich de stad toe te eigenen, waardoor hij er ook meer respect voor krijgt 

en er kan aarden. De Brusselaar moet zijn stad mee vormgeven. Door al die kleine eilanden te 

stimuleren en te ondersteunen, zullen ze elkaar beïnvloeden, waardoor er een olievlekeffect 

ontstaat. Ik kijk uit naar hoe de VGC dat gaat aanpakken.  

 

“Startende kunstenaars en collectieven kansen bieden om te innoveren,” las ik. Elke vorm 

van steun is de komende jaren meer dan nodig. Hopelijk vergeten we ook niet de gevestigde 

waarden, die door het ontbreken van een degelijk statuut vaak in even onzekere 

omstandigheden moeten werken als nieuw, aanstormend geweld. 

 

Ik ben ontzettend blij met de investeringen in tijdelijke én duurzame ruimte voor artistieke 

productie en cultuur, want de vastgoedprijzen van Brussel maken dat ateliers en 

creatieruimtes in eenzelfde opbod worden verpatst. Kunstenaars en organisaties protesteren 

daartegen en het is goed dat zij nu al worden gehoord. Na de kerstvakantie gaan we trouwens 

met de Commissie voor Cultuur, Jeugd en Sport op bezoek in het oude Actiris-gebouw om de 

tijdelijkheid en de duurzame plannen van Jubilee, Permanent, level 5, engagement en alle 

individuele kunstenaars mee op te volgen.  

 

Covid heeft ons allen tenminste de openheid gegeven om na te denken over andere manieren 

om onze maatschappij vorm te geven. Je wordt niet meer gek verklaard als je een voorstel 

doet om het over een andere boeg te gooien. De collega’s van N-VA buiten beschouwing 

gelaten, want zij framen de nieuwe politieke cultuur als geen beleid. Een aanrader in de krant 

van vandaag is de opinie van gewezen parlementslid Bart Caron, die zich afvraagt of de 

Vlaamse Regering weet waarom de Vlaamse kunstscène tot de wereldtop behoort. De 

overheid schiep het kader, maar bemoeide zich niet met de artistieke keuken. Nu komt er een 

nieuw kunstendecreet met andere accenten en werkwijzen. Het bottom-upbeleid wordt 

vervangen door een top-downbeleid met geïnstitutionaliseerd divide et impera. Op die manier 

ondergraaft de overheid de solidariteit in het kunstenveld. Het is niets anders dan de lakens 

top-down uitdelen.  

 

De Vlaamse Regering had beloofd het veld inspraak te geven in de voorstellen voor het 

nieuwe kunstendecreet dat de Vlaamse Regering vandaag bespreekt: de zogenaamde Alden-

Biezen groep van experts was vernietigend voor wat nu op tafel ligt, maar de Vlaamse 

Regering blijft gewoon met loze woorden komen. Als je zo’n fake idee hebt van participatie, 

begrijp ik dat jullie vragen stellen over het introduceren en geld geven aan participatie. Maar 

hier in Brussel menen we het. De concepten van het delen van de macht zijn echter niet voor 

iedereen weggelegd.  

 

Ik hou zoveel van de cultuursector omdat ze zich zowel in coronatijden als daarbuiten een 

andere wereld kunnen verbeelden.  

 

Over het budget 2021 voor cultuur, jeugd en sport kreeg ik meeste antwoorden al in de 

commissie. Voor Groen is het ontzettend belangrijk om te investeren in mensen, niet alleen in 

stenen, en dat vind ik in deze begroting terug: extra middelen voor subsidies aan kunsten, 

participatie, uitstraling, verbinding en experiment.  
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Muntpunt krijgt 0,5 miljoen euro extra voor infrastructuur en er gaat 18 miljoen euro naar 

nieuwbouw en renovaties van gemeenschapscentra, jeugd- en sportinfrastructuur in 

Nekkersdal en Maalbeek. In die gevallen zijn de stenen geen paradepaardjes, maar echt nodig 

voor mensen: gemeenschapscentra zorgen voor verbinding, ze zijn niet alleen een plek voor 

cultuur, maar ook voor sport en beweging, jeugd en burgerinitiatieven, met andere woorden 

heel erg warme stenen.  

 

Ik vloek niet snel, maar het is onze verdomde plicht om kunstenaars naar de scholen te halen! 

Herinnert u zich de commotie in Vlaanderen rond de dynamoprojecten en nog erger, de 

aangekondigde afkalving van cultuur in de lespakketten in het Vlaamse onderwijs? Ik citeer 

graag Klara-presentatrice Heidi Lenaerts, die, zoals ze in deze context aangaf, zelf in een 

arbeidersgezin is opgegroeid: ‘Meer kunst in het secundair’, dat zou uw motto moeten zijn 

mijnheer Weyts, niet minder. Boeken, theater, musea, muziek … voor kinderen zoals ik. 

Kinderen die dat niet van thuis meekrijgen. Kinderen die het misschien niet zo goed doen in 

de hoofdvakken, maar op die manier kunnen worden geprikkeld en hun passie kunnen vinden. 

Of gewoon troost. Of plezier! 

 

Er is dubbele winst te halen: empowerment voor jongeren en werk voor kunstenaars. Wat mij 

betreft, mag het dus best wat meer zijn. In de commissie zei u 5.000 euro, maar er was ook 

nog 2,2 miljoen van het noodfonds te besteden. 

 

Staycation 2021? Zeker, want ook in die formule kwamen kunstenaars en Brusselaars 

organisch samen. Meer mensen kwamen buiten die zich normaal minder in de openbare 

ruimte begaven, vrouwen, oudere mensen.  Het sociale samenzijn zorgde voor een hernieuwd 

stadswelzijn.  

 

#Feminizepublicspace, want een publieke ruimte die goed aanvoelt voor vrouwen en kinderen 

komt heel de maatschappij ten goede. Heel benieuwd naar de verdere ontwikkeling. Idem 

voor stadskriebels.   

 

Het Huis van het Nederlands en de Dienst Ondersteuning Bibliotheken in Brussel (OBIB) 

krijgen ook meer middelen. Ik voel in het Brussel rond me de wil om dichter bij het 

Nederlands te komen. Dat nieuwe impulsen hier ook budget krijgen, is de perfecte vertaling 

van wat op terrein leeft. 

 

Wat sport betreft, gaat er minder naar grote evenementen en campagnes en meer naar 

vernieuwende initiatieven. Dat is een terechte keuze in deze gezondheidscontext. Hopelijk 

kunnen we vanaf de zomer van 2021 toch weer samen sport beleven, want ook sport verbindt. 

Voetbal kan op een voor mij mysterieuze manier een gesprek op gang brengen tussen mensen 

die voor de rest niet volkomen niets met elkaar te maken hebben. Wie weet hebben we daar 

bij de begrotingsaanpassingen in het voorjaar al zicht op? 

 

Ten slotte ben ik blij dat het totale budget voor de jeugdwerking licht stijgt en de vele partners 

weer op steun kunnen rekenen. Ook de kansengroepen krijgen exact evenveel als vorig jaar, 

waarvoor dank. 

 

Zijn er buiten het A-fonds nog middelen om de jeugd te stimuleren om een plek in de 

maatschappij te verwerven? Ik zie heel mooie projecten ontstaan, ook in mijn buurt in Laken, 

maar de initiatiefnemers weten niet eens dat er steun beschikbaar is of kan zijn, laat staan wat 
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ze moeten doen om hun project meer zichtbaarheid te geven, zodat andere jongeren er een 

voorbeeld aan kunnen. Zijn er plannen om zulke initiatieven meer ruchtbaarheid te geven? 

 

Guy Vanhengel (Open Vld): We naderen het jaareinde, de periode waarin we de begroting 

voor het volgende jaar goedkeuren. Het mag gezegd: het College en de diensten van de VGC 

hebben het voorbije jaar in moeilijke omstandigheden uitstekend werk geleverd. Ze verdienen 

onze felicitaties en zoals onze fractieleider, mevrouw Khadija Zamouri, al zei, hebben wij er 

het volste vertrouwen in dat het College ook volgend jaar, op basis van deze begroting, 

uitstekend werk gaat leveren. 

 

Cieltje Van Achter (N-VA): Ik wil nog even stilstaan bij het onderdeel gezondheid, welzijn 

en gezin. Ik wil een woord van dank uitspreken voor de mensen op het terrein. De Brusselaar 

heeft zich bereid getoond om wat voor zijn buren te doen of om als vrijwilliger aan de slag te 

gaan. Dat zijn lichtpunten die de coronacrisis draaglijk maken. Je merkte in de stad dat 

mensen voor elkaar opkwamen. Het is goed om omringd te zijn en deel uit te maken van een 

gemeenschap. 

 

De coronacrisis heeft andermaal een aantal problemen scherpgesteld. Mijn collega had het al 

over vrijwilligers Jan en Annemie, die heel wat ondernemen voor de senioren in Neder-Over-

Heembeek. De inzet van vrijwilligers is onbetaalbaar. Het is daarom des te schrijnender dat 

ze, toen ze ziek werden, niet de zorg kregen die ze hoopten te krijgen. 

 

Zo zijn er nog een heleboel problemen, denk maar aan het feit dat niet iedereen in Brussel een 

huisarts heeft. Heel wat huisartsen hebben een patiëntenstop moeten invoeren. Ik begrijp dat, 

want ze willen hoogstaande zorg kunnen verlenen.  
 
Heel wat mensen hebben moeite om een Nederlandstalige huisarts te vinden. We zien 

allemaal op Facebook berichten passeren van Vlaamse Brusselaars die vragen of iemand een 

goede psycholoog of tandarts in hun buurt kent. Zorg in het Nederlands blijft een probleem. 

Ziekenhuisnetwerken vormen met Waals-Brabant zal het probleem zeker niet verbeteren. 

Tijdens de crisis speelde het UZ Brussel zijn rol in Brussel en stuurde het alarmsignalen uit, 

maar Brussels minister Alain Maron vond dat een overdreven reactie van wat hij een Vlaams 

ziekenhuis in Brussel noemt. Vlaams is voor ons een kwaliteitsmerk, maar ik denk niet dat hij 

dat bedoelde. 

 

Door de crisis is het huiselijk geweld toegenomen en staat de mentale gezondheid van veel 

Brusselaars onder druk. Het probleem van eenzaamheid is voelbaar geworden. Ook jongeren 

hebben het moeilijk. Er zijn heel wat uitdagingen. Recent is daar nog de ongerustheid over de 

impact van de stadstol bij gekomen. Verplegers, kinderverzorgers en leerkrachten vrezen dat 

zij meer zullen moeten betalen en vragen zich af of ze dan nog naar Brussel willen komen. 

Ik had verwacht dat het meerjarenplan antwoorden op al die prangende vragen zou bieden, 

maar dat valt moeilijk uit de tekst op te maken, omdat die in overheidstaal is opgesteld. Ik ben 

daar ondertussen al een beetje thuis in, maar het blijft allemaal heel moeilijk te begrijpen en 

het is niet duidelijk of de doelstellingen afgestemd zijn op de noden. Zo staat er dat u 

initiatieven stimuleert die Brusselaars helpen om sociale grondrechten op te nemen. Dat is een 

echte passe-partout. Wat wij willen weten, is wat daar achter zit. Gaat dat ook over de 

gezondheidszorg in het Nederlands, dat voor mij een basisrecht is? Het is niet duidelijk of u 

daar op zult inzetten. Meertaligheid krijgt heel veel aandacht in de tekst, maar in het 

hoofdstuk Gezin, Gezondheid en Welzijn is er geen aandacht voor het Nederlands, terwijl de 

situatie net daar zo schrijnend is. 
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Het meerjarenplan bevat een aantal goede doelstellingen, zoals het verbeteren van de mentale 

weerbaarheid. Ik sta daar volledig achter, maar we moeten het doen met de uitleg dat het om 

sensibiliserende, preventieve en taboedoorbrekende initiatieven zal gaan. Wat houdt dat juist 

in? 

 

De tekst is een soort passe-partout vol vage overheidstaal. Waar is de ambitie? Waar zal het 

College op inzetten? Dat is te weinig duidelijk in de tekst. De collegevoorzitter zegt dat het 

meerjarenplan het kader vormt en dat de concrete acties nadien in de begroting te zien zullen 

zijn. In de begroting zie ik wel begrotingscijfers, maar geen doelstellingen. Ze bevat ook 

amper uitleg. Wij hebben in de bevoegde commissie onze vragen kunnen stellen, maar het 

blijft allemaal heel vaag. Er is geen voldoende koppeling tussen het grote plan en de concrete 

uitvoering op het terrein. Ik kan uit de tekst dan ook niet afleiden of het College ambitie heeft 

op het vlak van welzijn en gezondheid. 

 

Uiteraard staan er zaken in de tekst waar ik achter sta, zoals het project Connecting Brussels 

rond eenzaamheid. Dat is een punt waar we sterk op moeten inzetten. In dat verband kan ik 

alleen maar toejuichen dat het platform Fred & Frieda ook projecten in Brussel zal opzetten. 

 

Uiteraard ga ik akkoord met de focus op buurtzorg en de aandacht voor jongeren, maar het 

College zou zijn beleid wat meer moeten verdiepen en toelichten. Misschien kan het College 

een beleidsbrief opstellen, zodat we een meer inhoudelijke discussie kunnen voeren, want 

deze tekst is te moeilijk te volgen en niet concreet genoeg. 

 

- De vergadering wordt geschorst om 12.50 uur. 

- De vergadering wordt hervat om 13.10 uur. 

 

Collegevoorzitter Elke Van den Brandt: Ik dank iedereen voor de rijke input en de vragen. 

We zullen ons uiterste best doen om er een zo goed mogelijk antwoord op te bieden. 

 

Er werd een paar keer gevraagd wie onze doelgroep is en tot wie we ons richten. Dat is een 

goede vraag om mee te beginnen, omdat ze aan de essentie raakt: wat is de rol van de VGC in 

de stad en binnen het bestaande institutionele kluwen?  

 

De heer Mathias Vanden Borre vindt dat de VGC haar doelgroep te ruim definieert. Hij noemt 

het een containerbegrip. Daarmee ben ik het niet eens. Uiteraard richt de VGC zich in de 

eerste plaats tot de Nederlandstalige Brusselaar, maar we interpreteren: ‘Brusselaar’ ook 

ruimer. We richten ons ook heel expliciet tot iedereen die zich aangesproken voelt door het 

Nederlandstalige netwerk in Brussel. 

 

 

Dat kunnen ook anderstalige Brusselaars zijn of Vlaamse pendelaars zijn die van onze 

voorzieningen willen genieten. Het gaat om iedereen die hier woont, werkt, studeert of de stad 

komt bezoeken. ‘Brusselaar’ is geen containerbegrip, maar een expliciete, open en inclusieve 

houding van de VGC en haar netwerk. Ik zou het niet beperkter kunnen omschrijven. Ik kan 

het me echt niet voorstellen dat we ‘nee’ zouden zeggen tegen mensen die zich tot ons richten. 

En ik ben fier dat de VGC onderwijs wil aanbieden aan wie wil kiezen voor een 

Nederlandstalige school. Ik ben fier dat de dienstencentra zich verankeren in de wijk en zorg 

bieden aan de mensen met wie ze in contact komen. Ik ben fier dat de VGC via cultuur en 

sport de lijm biedt die een stad nodig heeft. Kortom: ik denk dat we fier mogen zijn op de rol 

van de Vlaamse Gemeenschap en de VGC in onze hoofdstad en ambitieus moeten zijn.  
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Die houding vertaalt zich ook in het beleid. De mening van Brusselaars is belangrijk, daarom 

gingen we aan de slag met een participatietraject. Het traject werd begeleid door een 

onafhankelijk bureau, dat was een bewuste keuze. Het hele proces werd heel uitgebreid en 

transparant beschreven in een openbaar rapport. Het College heeft niet alleen het 

meerjarenplan, maar ook alle aanbevelingen die uit het traject zijn voorgekomen, 

overgemaakt aan de raadsleden. Het College heeft tijdens de commissiebespreking over 

Stadspiratie ook uitgebreid de tijd genomen om alle cijfers toe te lichten. Alle Brusselaars 

hebben de kans gekregen om te participeren. Alle Nederlandstalige Brusselaars hebben thuis 

ook een postkaart gekregen, die ze gratis konden terugsturen. Op die manier hebben we 

iedereen de hand gereikt. We geloven in participatie en in de Brusselaars als troef. Dat is niet 

vanzelfsprekend natuurlijk, zeker niet in deze hachelijke tijden. Sommige bevolkingsgroepen 

zijn daardoor ook moeilijker te bereiken. Denk bijvoorbeeld aan de ouderen. Het Brusselse 

Ouderenplatform (BOp) heeft hard gewerkt om de inbreng van ouderen mee te nemen. 

 

Ik laat het daarom niet graag gebeuren dat er een karikatuur van de situatie gemaakt wordt. De 

aanbevelingen van het participatietraject zijn verwerkt in het plan en dienen als startpunt. Dit 

is in geen geval het eindpunt. Er zijn talloze concrete en kwaliteitsvolle ideeën uit Stadspiratie 

gekomen waar we de komende jaren mee aan de slag gaan om de acties uit dit meerjarenplan 

uit te voeren. 

 

Stadspiratie is niet alleen interessant voor de opmaak van het meerjarenplan, maar ook omdat 

we kennis en expertise hebben opgebouwd rond participatie. We hebben geleerd hoe we 

Brusselaars bij het beleid kunnen betrekken. Daar moeten we op blijven inzetten.  

 

Er zijn inderdaad gelijkenissen met een bestuursakkoord. Het tegendeel zou dan ook vreemd 

zijn. We zouden ons werk niet doen als we de vinger niet aan de pols hielden. Dat heeft tot 

toevoegingen, versterkingen en uitdiepingen geleid. De bevolking heeft immers een 

democratische meerderheid verkozen. Lanceer je een participatietraject, dan is het logisch dat 

de resultaten daarvan overlappen met de beleidslijnen van die meerderheid. De mening van de 

burgers hangt namelijk samen met hun stemgedrag, verwachtingen en dromen. Participatie en 

inbreng van burgers geeft ons als beleid niet alleen nieuwe inspiratie, maar verhoogt ook de 

legitimiteit van het plan en vergroot het draagvlak.   

 

Wat de transversale werking van het College betreft, denk ik dat iedereen het erover eens is 

dat inzetten op dit soort projecten een noodzaak is. Ook buurtgerichte zorg, buurtwerking en 

nabije dienstverlening zijn belangrijke ambities. We kiezen ervoor om geïntegreerd te werken. 

We zullen versterkt inzetten op de ondersteuning van dienstencentra en de samenwerking 

tussen welzijns- en zorgactoren op buurtniveau. Neem bijvoorbeeld de verdere uitbouw van 

het Huis van het Kind in brede zin. Gezinsondersteunende diensten zullen we lokaal op elkaar 

afstemmen. Daarbij zetten we proportioneel in op een aanvullend en laagdrempelig aanbod in 

welbepaalde regio’s en buurten, waar dat voor kwetsbare gezinnen het verschil kan maken. 

De meerjarenplanning heeft ook aandacht voor buitenschoolse opvang.  

 

Collegelid Sven Gatz voerde overigens een bevraging uit bij alle Nederlandstalige scholen in 

Brussel. Daaruit blijkt dat de wil heerst om de muur tussen welzijn en onderwijs af te breken. 

Voor dat initiatief zijn budgetten vrijgemaakt en plannen uitgewerkt. 

 

Ook met collegelid Pascal Smet heb ik goed samengewerkt. Ik denk bijvoorbeeld aan 

Connecting Brussels, maar ook aan de projectgroep ‘jong zijn in tijden van corona’, een 
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samenwerking tussen jeugd en jongerenwelzijn. Ik denk dat we ons moeten blijven richten op 

dit soort projecten.  

 

Daarnaast richt het College ook zijn aandacht op de gebouwen waar diensten in worden 

ondergebracht. Nieuwe gebouwen moeten multifunctioneel zijn. De Gallait-site herbergt een 

school en een jeugdwerking. Op de sites Comenius en Pacheco komen eveneens verschillende 

functies zoals sport, jeugd, kunst, kinderopvang en onderwijs samen. We willen in deze 

gebouwen investeren en zo een transversaal beleid waarmaken.  

 

Dat vertaalt zich ook in hoe we met andere overheden samenwerken. Ik vind dat we verplicht 

zijn om die samenwerking te laten lukken. Niet alleen met de Vlaamse overheid maar met alle 

overheden, ook al zijn er soms inhoudelijke onenigheden. De VGC moet in het belang van de 

Brusselaars de brug vormen. Onze kleine, flexibele overheid geeft het Vlaamse beleid in 

Brussel vorm. Dit is geen gemakkelijke taak en er zal altijd ruimte zijn voor verbetering. Toch 

is het de intentie van het College om die taak te vervullen. Ik zeg met de hand op het hart dat 

de samenwerking met de Vlaamse overheid goed loopt. We hebben een goede 

verstandhouding met Vlaams minister van Brussel, de heer Benjamin Dalle, en Vlaams 

minister van Welzijn, de heer Wouter Beke. Ik hoop ook dat dit zo blijft. Ook als het over het 

Stedenfonds gaat, hebben we goede contacten gehad met de bevoegde ministers. Ik heb 

daarom het gevoel dat er op ieder front bruggen worden gebouwd. Soms moet je elkaar leren 

kennen. Vaak moet je de context van Brussel uitleggen. Die is zo specifiek dat het Vlaamse 

beleid niet zomaar kan worden overgenomen.  

 

De indexering van de dotatie in het Brusseldecreet zal een meningsverschil blijven. Het 

College vindt dit echter een belangrijk onderwerp en zal blijven ijveren voor de financiële 

slagkracht van de VGC. Vlaanderen laat Brussel niet los. Dat is een belangrijke houding. Ik 

heb in de commissie toegelicht dat de Brusselse overheid verhoudingsgewijs meer bijdraagt 

aan de begroting. Momenteel gaat het om een klein verschil, maar de kloof mag niet groter 

worden. Die boodschap moet ook aan Vlaanderen worden overgebracht.  

 

Na de terugzetting van vorig jaar is de groeivoet voor het Stedenfonds voor de komende jaren 

bevestigd. Dat werd ook in de commissie besproken. We bekijken momenteel hoe een nieuwe 

overeenkomst er kan uitzien. De beleidsovereenkomst wordt verlengd, om een nieuwe 

overeenkomst onmiddellijk te kunnen integreren in de beleids- en beheerscyclus.   

 

Ik heb reeds toegelicht dat er door het wettelijke kader een eenjarenbegroting samengesteld 

werd in plaats van een meerjarenbegroting. Vlaams minister Benjamin Dalle overlegt met de 

Vlaamse overheid. Het College probeert in de tussentijd de begroting aan te passen zodat we 

die overslag kunnen maken.  

 

Ik sta open voor de suggestie om de begroting leesbaarder en duidelijker te maken. Volgend 

jaar zal het College bekijken hoe die ambitie waargemaakt kan worden. Leesbaarheid maakt 

namelijk deel uit van het democratisch proces. De begroting voor 2021 bevat echter wel reële 

cijfers. Ze is gebaseerd op de plannen voor de komende 5 jaar en bevat de eerste fase van het 

investeringsplan. Alle gegevens zijn er, maar de leesbaarheid kan beter. 

  

Ik wil nog even herhalen welke documenten beschikbaar zijn. De traditionele 

begrotingswijziging en begroting voor 2021 worden dit jaar voor het eerst aangevuld met een 

meerjarenplan. Dat komt door de overstap naar het BBC-systeem die tijdens deze legislatuur 

wordt uitgevoerd. We willen dat ook Brussel van dat systeem kan profiteren. 



53 

 

Relancemiddelen hangen samen met covid-middelen. De raadsleden vragen waarom we niet 

alle beschikbare middelen inzetten maar wel al een relancebeleid voeren. De verklaring zit in 

de vraag. We hebben van de Vlaamse Gemeenschap en de Brusselse overheid de 

noodzakelijke middelen gekregen. Die dienen echter niet enkel om aan de acute noden op het 

terrein te voldoen. Ook later zullen die noden blijven bestaan. De crisis heeft een enorme 

impact gehad op alle gebieden in onze samenleving, zowel sociaal als economisch. Het zal 

jaren duren om die te herstellen. Daarom moeten we deze middelen op een slimme manier 

inzetten. Een deel wordt gebruikt om de acute noden te ledigen. Denk aan 

beschermingsmateriaal, steun voor zorgwerkers en voor de geestelijke gezondheidszorg. Een 

ander deel wordt overgeschreven in fondsen zodat we ook in 2021 middelen kunnen inzetten 

om de langetermijnimpact van de crisis op te vangen.  

 

Hat coronabeleid en het relancebeleid worden niet apart behandeld. Er is namelijk geen enkel 

beleidsdomein dat niet geraakt werd. Iedere organisatie en werking werd geconfronteerd met 

corona. Het VGC-beleid maakt deel uit van de heropbouw van de stad. Op welke manier 

willen we deze stad na de crisis heropbouwen? Hoe kunnen we de solidariteit en creativiteit 

die mensen tijdens deze crisis tonen duurzaam verankeren in Brussel? Het volledige VGC-

beleid moet een vorm van relance zijn, ook op het vlak van armoedebestrijding. De 

cijfergegevens zijn dus niet netjes terug te vinden in aparte tabellen. Uiteraard zal het College 

wel spaarzaam omgaan met de beschikbare middelen en transparant communiceren.  

 

Mevrouw Khadija Zamouri gaf vorig jaar aan dat de ouderenparticipatie onvoldoende is. Uit 

Stadspiratie bleek ook dat er belang moet gehecht worden aan de mening van ouderen in onze 

stad. De stad Brussel treft al maatregelen. Het College heeft heel bewust besloten om dit luik 

zichtbaarder te maken in het beleid. Daarom tekent collegelid Pascal Smet tekent een nieuwe 

beheersovereenkomst voor het BOp uit.  

 

We proberen te kijken hoe we de stem van de ouderen een betere plaats kunnen geven, zoals 

we dat ook gedaan hebben rond Armoede. Die accenten proberen we daar heel bewust in te 

leggen. De ouderen vormen natuurlijk geen homogene groep. Ook hier zullen we moeten 

bekijken hoe we cultuursensitief kunnen werken en hoe alle diverse Brusselaars betrokken 

worden en de weg kunnen vinden naar ons ouderenbeleid en onze ouderenzorg. 

 

De dienstencentra, de woonzorgcentra, het Kenniscentrum en Home Info hebben een heel 

belangrijke opdracht en we hopen op die manier een stad te zijn waar men op een goede 

manier oud kan worden en waar de ouderen op een aangename manier hun plaats in de stad 

kunnen blijven opnemen. 

 

Er zijn belangrijke vragen gesteld over de zorg in het Nederlands. In heel wat ziekenhuizen en 

zorginstellingen blijft het een uitdaging om in het Nederlands geholpen te kunnen worden. Op 

het terrein krijgen we hierover heel wat signalen. Zorginstellingen hebben moeite om 

tweetalig personeel te vinden. Zonder het probleem te willen nuanceren, wil ik benadrukken 

dat ik deze bezorgdheid deel. Ik ben er intrinsiek van overtuigd dat op het moment dat iemand 

zorg nodig heeft, en dus kwetsbaar is, men dan in zijn eigen taal geholpen moet worden. Dat 

is een streven, waar we op moeten inzetten. 

 

Het is niet door dat in een wettekst te schrijven, dat het probleem morgen is opgelost, maar 

wel om daar op het terrein mee aan de slag te gaan. Dat betekent dat we mensen Nederlandse 

les moeten geven. Het Huis van het Nederlands gaat ook naar de werkvloer. We moeten 

inzetten op het aantrekken van Nederlandskundigen en mensen aanmoedigen om 
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Nederlandstalige zorgopleidingen te volgen en in Brussel te komen werken. 

 

We onderssteunen de Brusselse Huisartsenrking met een projectsubsidie. Het Huis voor 

Gezondheid levert heel wat inspanningen om Nederlandskundige zorgprofessionals naar 

Brussel te trekken en ze hier te houden. Die inspanningen lonen. Het is iedere dag opnieuw 

hard werken, maar het heeft wel degelijk een impact. Het Huis voor Gezondheid stapt naar 

secundaire scholen en hogescholen om zorgberoepen in Brussel te promoten. De komende 

jaren gaat er ook extra aandacht naar zij-instromers. 

 

Ook Bruzel, de nieuwe eerstelijnszone, zorgt voor een goede afstemming tussen 

Nederlandskundige zorgverstrekkers en personen met een zorgnood. Het Huis van het 

Nederlands speelt een belangrijke rol in de ondersteuning van het taalbeleid en de 

taalcoaching op de werkvloer en hoopt op die manier het aantal Nederlandskundigen op te 

trekken. De VGC heeft onthaalbalies en infopunten. Voor welzijn hebben we lokale 

dienstencentra, het Brussels Ouderenplatform, laagdrempelige buurtwerkingen die allemaal 

op hun manier proberen door te verwijzen naar Nederlandstalige zorg of ondersteuning. We 

proberen dat ook te doen via de sociale kaart en om samen met de Vlaamse overheid verder in 

te zetten op de bekendmaking van het Nederlandstalig aanbod. 

 

De weg is nog lang, maar we werken er aan. We hebben een gezamenlijk doel. We moeten 

kijken wat er op het terrein werkt en kiezen voor een pragmatische aanpak. 

 

Rond Bruzz is het een intens traject geweest om tot een nieuwe beheersovereenkomst te 

komen samen met de Vlaamse minister voor Brussel. De bedoeling is om een nieuwe 

beheersovereenkomst voor 2021-2025 te sluiten. De heer Mathias Vanden Borre verwees in 

de commissie naar de resolutie in het Vlaams Parlement. Ik kan alleen maar antwoorden dat 

de Vlaamse minister voor Brussel naar ons zal komen met de nieuwe beheersovereenkomst. 

Hij is daaraan gebonden. We moeten antwoorden bieden, die naar onze inschatting ook vervat 

zitten in de nieuwe beheersovereenkomst. De partijgenoten van de heer Mathias Vanden Borre 

kunnen de Vlaamse minister hierover ondervragen. Het Vlaams Parlement heeft de resolutie 

opgesteld en moet oordelen of er een antwoord is geboden aan hun wensen. 

 

Het informeren van de Nederlandstalige Brusselaar is een opdracht van Bruzz. De heer 

Mathias Vanden Borre meent dat de belangrijkste opdracht van Bruzz het overbrengen van het 

Vlaams beleid naar de Brusselaars is, maar volgens mij moet Bruzz veel meer dan dat doen. 

Met een overtuigende beheersovereenkomst kunnen we het kwaliteitsmerk waar Bruzz voor 

staat, de komende jaren laten groeien. 

  

Er was ook een vraag over de Meet- en Weetcel. We blijven meten en weten belangrijk 

vinden. De Meet- en Weetcel wordt in het organogram op een andere plaats ingeschreven, om 

het een slagkrachtiger instrument te maken. Er staan momenteel 2 vacatures open, dus het is 

zeker niet de bedoeling om de werking te verminderen. Integendeel, we willen ze net gaan 

versterken en ervoor zorgen dat we een organisatie zijn die inzet op het gebied van studie, 

data en analyse. De cel Stedelijk Beleid vinden we een betere en logischere plaats om de 

Meet- en Weetcel te laten verder werken. 

 

Het is belangrijk om te bekijken hoe we het sociaal isolement kunnen doorbreken en hoe we 

kunnen inzetten op geestelijke gezondheidszorg. 

 

Het Brussels Ouderenplatform, de lokale dienstencentra en de jeugdwelzijnswerkingen 
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werken ook rond geestelijke gezondheidszorg. 

 

We nemen hier samen met de diensten thuishulp, klusdiensten en sociaal vervoer een zeer 

belangrijke rol op naar de preventie van eenzaamheid bij ouderen. Ik ben er van overtuigd dat 

er hier in de Commissie voor Welzijn, Gezondheid en Gezin nog dieper op ingegaan zal 

worden. 

 

Binnen de beleidsdomeinen Welzijn, Gezondheid en Gezin zullen we prioritair inzetten op de 

toegankelijkheid van welzijn en zorg en de toegang tot grondrechten. We werken daarvoor 

samen met de werkveldpartners en consulteren ervaringsdeskundigen.   

 

We willen ons welzijnsbeleid – in de geest van nabije zorg, buurtzorg, toegankelijkheid, 

laagdrempeligheid en outreach – sterker gaan ontwikkelen vanuit een lokale scope. We willen 

meer inzetten op lokale coördinatie in plaats van regionale coördinatie. We willen de 

verschillende diensten op het terrein lokaal beter doen samenwerken. We willen het bestaande 

aanbod sterker afstemmen en vanuit die afstemming beter de brug maken naar andere 

netwerken. We willen die lokale samenwerking ook doelgerichter maken. 

 

Daarnaast spelen bijvoorbeeld het Kenniscentrum en Bruzel ook een belangrijke rol met 

betrekking tot de sociale kaart en de bekendmaking ervan. 

 

Hoe we personen met een handicap meer kunnen betrekken, is een zeer boeiende vraag. 

Momenteel loopt er een onderzoek door het Kenniscentrum naar de noden en behoeften van 

personen met een handicap in Brussel. Het Kenniscentrum verzamelt hier feiten en cijfers, 

maar zijn ook bezig met een kwalitatief gedeelte waar ze werken met focusgroepen. Bij die 

focusgroepen zijn er ook groepen die zijn samengesteld uit mensen met een handicap. Het is 

immers  belangrijk dat we hun noden en behoeften rechtstreeks bevragen. 

 

Op basis van deze situatieanalyse willen we kijken wat de specifieke noden van Brusselaars 

met een handicap zijn en op basis daarvan te bekijken hoe we ons subsidie- en 

ondersteuningsbeleid voor personen met een beperking kunnen voeren. 

 

We gaan het overleg aan met de Vlaamse overheid, die de laatste jaren heel hard ingezet heeft 

in het ondersteunen van mensen met een handicap. De vraag hoe dat kan werken in de 

Brusselse context werd nog onvoldoende beantwoord. We willen op een constructieve manier 

met de Vlaamse overheid bekijken hoe we dat beleid kunnen verbeteren, waarbij we bewust 

vertrekken van de ervaringen van mensen met een handicap. 

 

De VGC ondersteunt ook het BROG, het sectorale overleg waar alle Vlaams erkende actoren 

uit de sector personen met een beperking aanwezig zijn. Uit dit platform komen ook 

regelmatig adviezen en voorstellen naar het VGC-beleid. 

 

Daarnaast hebben we ook adviesraden, waarvoor we gezorgd hebben dat het perspectief van 

mensen met een handicap daarbij ook aan bod komt. Zowel vertegenwoordigers uit de 

gehandicaptensector als ervaringsdeskundigen hebben een plaats gekregen in deze 

adviesraden. 

 

We waarderen het werk van de Poolster. Ik heb er zelf op ingezet om daar een krachtig 

instrument van te maken. 
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De personeelsuitgaven liggen 10.000 euro lager dan in de vorige begroting, omdat het budget 

nu geraamd werd op de effectieve personeelskosten. Die wordt jaarlijks bijgesteld volgens de 

gebruikelijke parameters. We begroten telkens wat nodig is. 

 

Daarnaast hebben we de ontvangsten uit prestaties in 2021 inderdaad hoger ingeschat dan bij 

de initiële begroting van 2020. Dat is niets nieuws, want ook bij begrotingswijziging 1 en A 

van 2020 dit jaar voerden we die stijging al door. We zetten die verhoging in 2021 dus 

gewoon verder. 

 

De stijging in de ontvangsten komt omdat de Poolster hogere prestaties levert en effectief 

meer inkomsten genereert. Dan heeft het ook geen zin om die inkomsten lager in te schatten. 

We stemmen hier de begroting beter af op de realiteit. 

 

Er waren vragen over de uitbreidingsplannen van Kind en Gezin en over kinderopvang in 

Brussel. Alleen samen met Vlaanderen kunnen we daar het verschil in maken. Op 1 december 

2020 bij de bespreking van de begrotingswijziging ben ik uitvoerig ingegaan op de 

verschillende ontwikkelingen voor wat betreft de 2 grote inspanningen die de VGC levert als 

aanjager van kinderopvangplaatsen in Brussel. We doen dat enerzijds door de prefinanciering 

van werkingssubsidies voor inkomensgerelateerde kinderopvang en anderzijds door in te 

zetten op investeringssubsidies voor kinderopvanginfrastructuur. 

 

Wat betreft de opmaak van een convenant met Vlaanderen voor de prefinanciering van 

capaciteitsuitbreiding kinderopvang is er een tekst voor de convenant met Vlaanderen er 

zowel voor Gent, Antwerpen en Brussel. We houden dezelfde timing aan als andere steden. 

Die convenant moet nu door zowel het College als door de Vlaamse Regering worden 

goedgekeurd. We zetten dus mooie stappen vooruit.   

 

Samen met de sector en de Adviesraad Gezin leggen we de criteria vast aan de hand waarvan 

de diverse dossiers uitbreiding kinderopvangcapaciteit ten opzichte van elkaar zullen worden 

afgewogen. Dat gebeurt in de loop van januari.   

 

De oproep capaciteitsuitbreiding die we gezamenlijk doen met de Vlaamse Gemeenschap is 

gepland voor februari 2021. De kinderopvangdiensten hebben dan enkele maanden om in te 

tekenen. De toekenning van kindplaatsen gebeurt tegen de zomer. 

 

Vandaag nog brengt Vlaams minister Wouter Beke een aantal regelgevende wijzigingen in 

haar kinderopvangregelgeving. 

 

Op dit moment doen we een voorfinanciering van 87 kindplaatsen die einde vorige legislatuur 

nog werden uitgebreid en die niet door Vlaanderen werden overgenomen omdat ze niet meer 

onder de convenant vielen die met de toenmalige Vlaamse minister werd afgesloten. 

 

We verhogen de voorfinanciering vanuit de VGC met 18 plaatsen voor vzw de Molenketjes, 

nu we voor de infrastructuurproblemen in hun verschillende vestigingen een oplossing hebben 

gevonden. 

 

De convenant met Vlaanderen zorgt voor de voorfinanciering. We zetten hiervoor samen met 

Vlaanderen een ‘rollend fonds’ op. 

 

Ten slotte hebben we een bijkomend budget vrijgemaakt dat we inbrengen in de nieuwe 
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convenant, dus we verhogen opnieuw de totale inspanning voor capaciteitsuitbreiding door de 

VGC. 

 

Het resultaat is dat we in de komende jaren jaarlijks 1,3 miljoen euro voorzien voor de 

prefinanciering van kindplaatsen kinderopvang, dus we schakelen echt een versnelling hoger. 

 

Rond cultuursensitieve zorg plant het Kenniscentrum ondersteuningstrajecten, onder meer om 

het kruispuntdenken binnen te brengen. Ook rond vindplaatsgerichte zorg zijn er 

verschillende initiatieven, zoals het straathoekwerk van JES, de jeugdwelzijnswerkers in 

D’Broej en de schoolpoortwerking. 

 

De voorzitter: Ik moet mevrouw Cieltje Van Achter verontschuldigen, want zij zal wegens 

persoonlijke redenen niet bij de stemming aanwezig zijn. 

 

Collegelid Sven Gatz: Vooraleer in te gaan op onderwijs en personeel, wil ik de 

collegevoorzitter bijtreden in verband met burgerparticipatie en de relatie tussen de VGC en 

de Vlaamse Gemeenschap. We zouden in de Raad een schaal kunnen maken voor 

burgerparticipatie, die ik de schaal Vanden Borre-Kennis zou noemen, met waarden van 0 tot 

10. Het is ieders recht om onvoorwaardelijk voor burgerparticipatie te zijn of om er zeer 

kritisch tegenover te staan. Daarmee heb ik geen probleem. Ik zou het College op die schaal 

op 7 durven situeren. Wij zijn believers. Wij denken dat dit de kwaliteit van de democratie 

kan verbeteren. Wij denken misschien niet dat het alles kan oplossen. Men mag een proces 

van burgerparticipatie in twijfel trekken, maar men moet oppassen waar de grens ligt. 

Uiteindelijk hebben veel burgers hieraan deel genomen. Volgens sommigen hebben die 

burgers een bepaalde kleur of overtuiging. Dat is nu eenmaal de essentie van 

burgerparticipatie. Er komen veel mensen samen met een verschillende achtergrond. Het 

proces mag kritisch worden benaderd, maar de mensen die eraan deelnamen zou ik dat lot 

liever niet beschoren zien. Laat ons er dus op een goede manier met omgaan. Wij proberen 

dat te doen. Men mag zeker kritiek hebben op het strategisch meerjarenplan of mijn Ronde 

van Brussel. Ik denk toch wel dat het College een meer dan ernstige poging heeft gedaan om 

een brede basis te bevragen, ermee aan de slag te gaan en terugkoppeling te geven. Denk 

daarbij aan Stadspiratie en de Ronde van Brussel om de schoolteams te maken. 

 

Aangaande de autonomie van Brussel werd er gevraagd waar de klemtonen van de Vlaamse 

Regering te vinden zijn. Wij schrijven ons voortaan in voor een beleids- en beheerscyclus, 

zoals dat voor de andere lokale besturen in Vlaanderen geldt. Die andere lokale besturen 

maken hun eigen beleidsplan. Daarin zit niet vooraf inbreng van de voogdijoverheid. Er zitten 

natuurlijk zaken in die men mag of moet doen, en men houdt zich aan een breder decretaal 

Vlaams kader. Dat is ook de bedoeling. Er is tegelijkertijd autonomie, gesprek en dialoog, 

zoals de collegevoorzitter nog eens heeft herhaald. Men trekt natuurlijk wel voor een stuk zijn 

eigen lijnen. Dat is wat de VGC toekomt. 

 

Inzake onderwijs zijn er voorstanders en tegenstanders in het debat over meertaligheid ten 

opzichte van een goede kennis van het Nederlands. Ik denk dat daar 2 scholen in zijn. Er is de 

consecutieve school, die zegt dat men eerst 1 taal zo goed mogelijk moet kennen om nadien 

meertaligheid op te bouwen. Anderzijds beken ik mij meer tot de school die stelt dat de 

basiskennis van het Nederlands zeer belangrijk is, maar dat er vrij vroeg met meertaligheid 

kan worden begonnen. Laat ons dat debat verder zetten. De toelichting die volgende week 

door het OCB wordt gegeven, kan ons daarin verlichten. Ik denk dat de heer Piet Vervaecke 

en zijn team daarin geen strikte en eenduidige lijn hebben. Zij zullen een aantal lagen 
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aangeven ten aanzien van zijn team, de scholen en de parlementsleden om te zien wat er 

mogelijk is. Ik denk dat we er goed aan doen om dat tweesporenbeleid zo goed mogelijk uit te 

bouwen. Dat is wat veel ouders vragen. Zij vragen uiteraard een goede kennis van het 

Nederlands. Het ene hoeft het andere niet uit te sluiten. 

 

Er werd mij gevraagd om meer in te zetten op scholen die zijn gelinkt aan andere 

dienstverlening van de overheid, zoals kinderdagverblijven, sportzalen en lokalen voor 

cultuur of jeugd. Ik denk dat het huidige en het vorige College dit de voorbije jaren hebben 

gedaan. Waar we kunnen binnen de ruimtelijke grenzen blijven we dit doen. 

 

Er werd gevraagd hoe het leraarsberoep aantrekkelijker kan worden gemaakt. De VGC gaat 

daar verder op in, aangezien dit 1 van de 10 aanbevelingen vanuit de schoolteams was. Los 

van de conjuncturele instroom, waarbij wegens Covid-19 meer mensen voor het onderwijs 

kiezen vanuit de zijinstroom, is de verandering van de Vlaamse Regering belangrijk waardoor 

een grotere anciënniteit door zijinstromers kan worden meegenomen. Dit moedigt mensen aan 

om op een latere leeftijd leerkracht te kunnen of willen worden. Dit blijft volgens mij de kern 

van de zaak, maar we willen ons steentje daartoe bijdragen. 

 

Er werd opgemerkt dat we niet ambitieus genoeg zijn inzake onderwijsbeleid rond immersie. 

Ik moet de decretale beperkingen daarin volgen. Ik ben wel van plan om in het voorjaar van 

2021 vernieuwende initiatieven te nemen die de scholen dichter bij elkaar kunnen brengen.  

 

Investeringen in het DKO zullen er wel degelijk komen. Er werd een bedrag in de begroting 

opgenomen in de tabel die ik na de commissievergadering liet bezorgen. Dit werd 

ingeschreven als een nieuwe investering. We hebben al een beperkte investering gedaan in het 

atheneum van Koekelberg, in het kinderdagverblijf voor DKO. We zijn ver gevorderd in de 

gesprekken met de gemeente Sint-Agatha-Berchem om de volgende stappen te nemen. Ook 

met de andere gemeentes werden contacten gelegd. Er werd op het einde van de vorige 

legislatuur een analyse gemaakt om 20 miljoen euro te investeren in het DKO. Dat zal niet in 

1 legislatuur gebeuren. Als wij deze legislatuur, bovenop de capaciteit in het reguliere 

onderwijs, een aantal nuttige uitbreidingen of investeringen in het DKO kunnen doen, dan 

zullen we dat zeker doen. Dat debat zetten we voort. 

 

Als het nog niet gebeurde, wil ik alle informatie geven over het financiële model van de 

Gallait-site. Ik wil nog eens ontkrachten dat het DBF-model iets speciaals zou zijn. Het zit 

niet in scholen van morgen. Mijn voorganger heeft dit wel eens de scholen van overmorgen 

genoemd. Dit is niet oneerbiedig ten aanzien van het concept. Ik denk dat dit concept zeer 

nuttig is, maar het had heel wat voeten in de aarde om operationeel te worden. Eigenlijk heeft 

de VGC met het DBF-systeem op een aantal sites gezorgd voor een eigen Nederlandstalige 

Brusselse school van morgen. Het is heel simpel. Men bekijkt welke investering nodig is om 

een complex te zetten. Nadien bekijkt men in hoeveel jaren men dit moet afbetalen. Daarover 

maakt men correcte afspraken, ook over de commissie van de projectontwikkelaar. Als er 

vragen over zijn, dan wil ik die gerust beantwoorden. Hierover zijn er geen geheimen. Dit 

behoort tot de openbaarheid van bestuur. We moeten vaststellen dat die constructies vaak zeer 

snel gaan. 

 

Wat betreft het personeel moet ik mevrouw Bianca Debaets gelijk geven wanneer zij kritiek 

heeft op het ontbreken van een personeelsplan. Het is er bijna. We hebben tijd verloren met 

het vinden van een goede personeelsdirecteur. Intussen werd die gevonden en is hij ingewerkt. 

Er werd een personeelsplan opgesteld, waarover met de vakbonden wordt overlegd. Ik hoop 
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dat dit nog voor het einde van het jaar zijn beslag zal kennen. Er was een grijze zone, maar het 

personeelsplan komt er. 

 

Inzake de discussie over ons personeel, meer bepaald over statutairen of contractuelen en de 

verloningen, denk ik dat de VGC een goede werkgever is. De VGC verloont correct en biedt 

interessante werkinhoud aan. De meeste personen zijn volgens mij tevreden om bij ons, met 

ons en voor ons te werken. Als collegelid wil ik in het oog houden dat een goede verloning en 

een correcte omkadering binnen de globale begroting betaalbaar kan worden gehouden. Op 

pagina 21 van het begrotingsdocument kan men vaststellen dat de kosten voor personeel dit 

jaar toenamen. Er zijn 2 oorzaken. Enerzijds is er de normale baremastijging, anderzijds 

hebben we via het M-decreet – het Vlaamse decreet dat personeel ter beschikking stelt om de 

inclusie voor kinderen met een beperking in het reguliere onderwijs mogelijk te maken – 

bijkomende personeelsleden gekregen. Zij worden daar dus bij geteld. Er is een lichte stijging 

van het aantal personeelsleden, waarvoor middelen worden verstrekt vanuit de Vlaamse 

Gemeenschap. Dat deel is volledig afgedekt. 

 

We zijn in gesprek met de vakbonden. Wanneer er resultaat is, zal ik de raadsleden daarover 

tekst en uitleg geven. Ik wil nu het sociaal overleg de nodige ruimte geven om de tweede 

pensioenpijler in orde te krijgen. Ik wil alvast meegeven dat ook de DAC-personeelsleden, die 

hier als kwetsbare groep werden vermeld, mee worden opgenomen in de tweede 

pensioenpijler. Wanneer er een akkoord of een piste die vooruitgang biedt met de vakbonden 

werd bereikt, zal ik de Raad informeren over de sociale, financieel budgettaire, motivatie- en 

verloningsoogpunten. Ik vermoed dat we dit in de loop van de maand januari 2021 kunnen 

doen. 

 

Collegelid Pascal Smet: Ik kan mevrouw Bianca Debaets geruststellen. Als men kijkt naar 

het aandeel van cultuur, jeugd en sport in de begroting, dan bedraagt dit zowel dit jaar als 

vorig jaar 22,13 %. Dit blijft dus exact hetzelfde. We hebben dan de 2,2 miljoen euro, die 

werd geparkeerd in het Lambermontfonds in het kader van de covid-middelen die we nog 

moeten toekennen, nog niet meegeteld. Ik zou me dus geen zorgen maken over het budget 

voor cultuur, jeugd en sport. Zoals de collegevoorzitter eerder al aangaf, is het de betrachting 

van dit College om geïntegreerd samen te werken. We proberen maximaal samen te werken 

overheen de beleidsdomeinen. We slagen daar ook meer en meer in. 

 

We hebben 22,13% kunnen halen, niettegenstaande de 400.000 euro die de Vlaamse 

Gemeenschap bespaarde op cultuur, jeugd en sport. Dat mag men niet vergeten. We hebben er 

een erezaak van gemaakt dat Brusselse organisaties die Vlaamse besparing niet voelen. 

Gelukkig kwam er extra covid-gebonden geld vanuit Vlaanderen. 

 

Het antwoord interesseert u niet, mevrouw Bianca Debaets? 

 

Mevrouw Bianca Debaets (CD&V): Ik moet even naar het toilet. 

 

Collegelid Pascal Smet: Ik stel voor dat we dan even pauzeren. Ik geef antwoord op uw 

kritiek, en u bolt het af. Dat is toch een beetje raar? Ik ben vragen aan het beantwoorden. 

 

De voorzitter: Kan het collegelid antwoorden op de vragen van een ander raadslid? 

 

Collegelid Pascal Smet: We zullen even wachten, want ik was haar vragen aan het 

beantwoorden. 
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De voorzitter: We zullen noteren dat het raadslid afwezig was. 

 

Collegelid Pascal Smet: Zeer goed. 

 

Het klopt dat er voor de gemeenschapscentra 172.000 euro minder wordt uitgetrokken. In de 

begrotingscommissie werd duidelijk aangegeven dat we 1 miljoen euro meer hebben begroot 

dan effectief werd uitgegeven. Er is dus geen enkele besparing op het personeel van de 

gemeenschapscentra. We hebben zelfs nog een marge. De heer Jan Busselen en anderen die 

de gemeenschapscentra volgen, weten dat vervangingen sneller gaan. Er wordt sneller 

ingespeeld op afwezigheden wegens ziekte. Wat dat betreft is er geen probleem. Het enige dat 

we hebben gedaan is het verminderen van dit bedrag om toe te laten dat het personeelsplan 

kan worden uitgevoerd. Daarover moet men zich geen zorgen maken. 

 

De cultuursector krijgt er 26.000 euro bij, de kunsten 26.000 euro, sport 21.000 euro, jeugd 

42.000 euro. Naast al die stijgingen laten een paar posten ook een vermindering optekenen. In 

de Commissie voor Algemene Zaken, Financiën & Begroting en stedelijk beleid heb ik al 

uitgelegd dat die daling komt doordat het College bespaart op eigen kosten. We proberen 

hetzelfde te doen met minder geld. 

 

Er zit al 2,2 miljoen euro in Lambermontfonds. Dat geld zullen we uitgeven, onder andere aan 

digitalisering, digitale ontmoetingen, het staycationproject voor zomer 2021, maar uiteraard 

ook aan kunstenaarsateliers. Kunstenaars hebben immers ruimte nodig om hun ding te kunnen 

doen. Omdat het in Brussel aan die ruimte ontbreekt, trekken we er  

 

Het College moet keuzes maken en heeft dat ook gedaan. Neem nu het project Kunstenaar in 

de klas. Voor 2021-2022 en 2022-2023 hebben we telkens 250.000 euro klaarliggen. 

Oorspronkelijk hadden we nog grotere bedragen vrijgemaakt. De scholen gaven echter aan dat 

meer geld niet nodig was, want we zitten nog steeds in coronatijden. Het ligt niet altijd voor 

de hand om kunstenaars coronaproof in de klas te krijgen.  

 

Ook wat de gemeenschapscentra betreft hebben we keuzes gemaakt. We hebben onze 

investeringen in De Vaartkapoen en Elzenhof dus verdergezet. We verhogen de capaciteit van 

de zolderverdieping van De Markten en verbeteren de interne circulatie. In totaal gaat er 15 

miljoen euro naar de gemeenschapscentra: 5 miljoen euro reguliere investeringen die er 

bovendien toe dienen om de centra veiliger te maken en beter uit te rusten; 

Gemeenschapscentrum De Maalbeek krijgt 2 miljoen euro; Nekkersdal 6 miljoen euro; er gaat 

1,7 miljoen euro naar de afwerking van lopende projecten en 300.000 euro naar 

kunstintegratie. 

 

Voor gemeenschapscentra Ten Weyngaert, Ten Noey en WaBo hebben we nog geen geld 

uitgetrokken, al zullen we dat tijdens deze legislatuur nog doen, want besturen is 

langetermijnwerk. We volgen de dossiers alvast op. Wanneer de dossiers van Nekkersdal en 

De Maalbeek tijdens deze legislatuur afgehandeld zijn, hebben we al meteen mogelijke 

investeringen klaar voor andere gemeenschapscentra. De voorbereidingen lopen. 

 

Nekkersdal is het gemeenschapscentrum van Laken, waar veel Nederlandstaligen wonen. Die 

deelgemeente van Brussel-Stad staat in het teken van vernieuwing, maar de behoeften zijn er 

ook groot. Het gemeenschapscentrum is uitgeleefd. Moeten we het renoveren of kiezen we 

voor nieuwbouw? Bovendien is Brussel-Stad geïnteresseerd in samenwerking met de VGC 

om het project met de luisterbibliotheek in Nekkersdal vorm te geven. De komende maanden 
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willen we het project Nekkersdal duidelijk afbakenen. 

 

Ik hoop dat die denkoefening de beleidsdomeinen zal overschrijden. Door cultuur, onderwijs 

en welzijn samen in rekening te brengen, ontwikkelen we echte gemeenschapscentra. Met 

zulke initiatieven zetten we verder in op de grondige renovatie van gemeenschapscentra. De 

afgelopen 5 à 10 jaar laten zien dat de VGC de centra gestaag vernieuwt of nieuwe gebouwen 

bouwt. 

 

Het jongerenfonds À Fonds werkt uitstekend. We willen het versterken zodat het nog meer 

jongeren bereikt. Een hele generatie Brusselaars met een migratieachtergrond volgt 

Nederlandstalig onderwijs. Die jongeren spreken Nederlands, maar als ze van school komen – 

of zelfs daarvoor nog – vinden ze niet altijd aansluiting bij het Nederlandstalige 

vrijetijdsaanbod.  

 

Tegelijkertijd ontstaan er initiatieven los van overheden, zoals Akame. Jonge geëngageerde 

Brusselaars nemen het heft in eigen handen. Ik wil met de jeugd van de VGC bekijken hoe we 

die grote groep jongeren, die een connectie hebben met de Nederlandstalige gemeenschap, 

aansluiting kunnen doen vinden. Die outreach-actie betekent helemaal niet dat de bestaande 

jeugdwerking slecht functioneert, integendeel. Het College steunt de jeugdwerkers altijd 

indien mogelijk. Er is echter een grote groep jongeren die we nu nog niet bereiken. 

 

Wat het sportbeleid betreft, heeft het College de afgelopen 10 jaar bijzonder coherent 

opgetreden. De VGC investeert in sportinfrastructuur, in omnisportzalen, wanneer die 

investeringen onderwijsgebonden zijn. Tijdens de schooluren kan de school er gebruik van 

maken, in vakanties en weekends staat de infrastructuur open voor de Brusselaars. Dat is 

altijd het uitgangspunt geweest, los van welke partijen het College uitmaakten. 

 

Daarnaast ondersteunt de VGC projecten zoals de renovatie van schoolzwembaden en andere 

sportinfrastructuur, onder andere met investeringssubsidies. Die zijn de afgelopen jaren niet 

opgedroogd, en ook dit jaar niet. We vernieuwen binnenkort het dak van het GO! atheneum 

Emanuel Hiel, we hebben de Sint-Michielsschool uitgebreid met sportinfrastructuur. De VGC 

heeft geïnvesteerd en investeert in Comenius gehad, De Kleurdoos, De Telescoop en de 

Walcourt-Deleerssite. Die beleidslijn hanteren we nog steeds. 

 

In 2017 vroeg de Vlaamse Gemeenschap ons om in te zetten op bovenlokale 

sportinfrastructuur. U kunt in de verslagen van toen nakijken dat het College er toen al op 

wees dat het Vlaams ondersteuningsmechanisme voor sport problematisch is vanuit Brussels 

oogpunt. Het mechanisme werkt in Vlaanderen, niet in Brussel.  

 

Om op die vraag in te gaan, hebben we in 2017 de sportzaal van het gemeenschapsonderwijs 

ontworpen, met een klimmuur, om het bovenlokaal karakter van de infrastructuur aan te 

geven. Alleen werd dat project algauw te groot en veroorzaakten de mobiliteitsstudie en 

andere mechanismen vertraging. Nu wijst het gemeenschapsonderwijs erop dat er op 500 

meter van de Deleerssite al een sportinfrastructuur is. Het onderwijs is dus geen vragende 

partij meer.  

 

Vlaanderen gaf in theorie dan wel 1 miljoen euro, de VGC moest zelf nog eens 6 miljoen euro 

bijpassen, en dat voor één sportcomplex met een klimmuur. Nekkersdal kost ook 6 miljoen 

euro. Dan moet je wel kiezen. Vandaar wijst het College steeds op de problemen met het 

Vlaamse financieringsmechanisme. 
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Bovendien heeft geen enkele partij die in de Vlaamse Regering zat, ooit in sportinfrastructuur 

in Brussel geïnvesteerd! Al 20 jaar gaat het voorstel de ronde om een provinciaal sportdomein 

van Sport Vlaanderen aan te leggen in Brussel. Dat is niet gelukt. De Vlaamse Gemeenschap 

moet breken met dat beleid. Daarom overlegt het College met de Vlaamse overheid, die het 

probleem erkent. De dialoog verloopt constructief. We hebben gevraagd om de 1 miljoen euro 

die voor Coovi bestemd was, maar die de VGC niet kon uitbetalen, te herbestemmen. De 

Vlaamse overheid heeft beloofd dat te zullen natrekken. Alle begrotingsregels ten spijt: waar 

een wil is, is een weg, maar misschien loopt het alsnog spaak. 

 

Daarnaast moeten we ook in de toekomst verstandig investeren in de stad. We overleggen 

constructief met de Vlaamse Regering. Aangezien het overleg goed verloopt, ga ik er niet 

verder op in. Laat ons niet op de zaken vooruitlopen.  

 

Ik wil nog even ingaan op zorgverlening in het Nederlands. De ambulanceregeling hangt 

momenteel vast aan interventiedomeinen. 

 

Op niveau van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ben ik bevoegd voor de brandweer. Die 

heeft een rode afdeling, verantwoordelijk voor blussen, maar ook een gele of groene, voor de 

ambulance. Het probleem is dat een federale commissie de ambulanceregeling heeft 

opgesteld. Die regeling geeft voorrang aan het dichtstbijzijnde ziekenhuis. Voor Neder-Over-

Heembeek is dat dikwijls het ziekenhuis van Schaarbeek, waar de tweetaligheid veel te 

wensen overlaat. Het is begrijpelijk dat veel patiënten liever naar Nederlandstalige 

ziekenhuizen gaan, zoals dat van Vilvoorde of UZ Jette. 

 

Daarom heb ik de federale commissie enkele weken geleden gevraagd om de regels te herzien 

voor niet-dringende medische interventies. Voor dringende interventies moeten patiënten nog 

steeds naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis. Die berekening brengt niet alleen de afgelegde 

kilometers in rekening, maar ook files en dergelijke. UZ Jette of het ziekenhuis van Vilvoorde 

komen alsnog in aanmerking. 

 

Ik heb de federale commissie verzocht om een onderscheid te maken tussen zeer dringende 

medische interventies, minder dringende interventies en andere interventies. Zo kunnen 

mensen naar een ziekenhuis naar keuze gaan, waar ze op tijd in hun taal behandeld kunnen 

worden. Helaas reiken de bevoegdheden van de VGC niet zover, die van het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest misschien ook niet, maar in zulke gevallen moet je beleidsgrenzen 

overschrijden. Daarom heb ik de commissie verzocht om een pragmatische oplossing uit te 

denken. 

 

Samengevat: wat cultuur, jeugd en sport betreft werden we de afgelopen jaren ruim bedeeld. 

Dat moeten we erkennen. Het College gaat voort op zijn elan en probeert nauw samen te 

werken met andere beleidsdomeinen. Gemeenschapscentra moeten echte ontmoetingsplekken 

worden. Hetzelfde geldt eigenlijk voor scholen: het concept van de Brede School houdt in dat 

we van de school een gemeenschapscentrum maken. De cultuur-, jeugd- en sportwerkingen 

van de VGC zullen het komende jaar opnieuw mensen verbinden en ondersteunen. We geven 

ze een duwtje wanneer ze dat nodig hebben. We stralen warmte uit. Een stad is geen hoopje 

bakstenen. De mensen, zij zijn de stad. Maar soms hebben mensen bakstenen nodig om 

mensen te kunnen zijn. 

 

De heer Mathias Vanden Borre (N-VA): Ik dank de collegeleden voor de bijkomende 

toelichting. Het is zeker nuttig om de tijd te nemen voor deze discussie, ook al duurt die 
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vandaag wat langer. Er wordt heel veel gezegd dat van belang is. De debatten die we voeren 

zijn scherp, de these en de antithese, en hopelijk komen we ergens toch, misschien niet altijd, 

tot een soort van synthese waar we naartoe moeten en kunnen met de Vlaamse gemeenschap 

in Brussel, want dat ligt me persoonlijk - en ik denk hier alle collega’s - zeer na aan het hart.  

 

Alle verhalen die je hoort, zijn persoonlijke verhalen van kennissen, vrienden, familie die 

leven, wonen en werken in Brussel en die geconfronteerd worden met soms een heel 

moeilijke realiteit waar we echt wel oplossingen voor willen formuleren. Dat is de essentie 

van mijn betoog vandaag. Ik hoor de collegevoorzitter heel graag zeggen dat we fier moeten 

zijn op de rol van de Vlaamse gemeenschap in deze stad, maar ik wil er ook een zeker 

realisme aan koppelen en ook wijzen op verantwoordelijkheden van andere overheden in deze 

stad. Ik heb meermaals verwezen naar de gemeenten. Daar is niemand van het College op 

ingegaan. Er zijn nog altijd gemeenten anno 2020 in deze stad die gewoon vertikken om maar 

een vinger uit te steken voor een Nederlandstalige in Brussel. Dat is een zware beschuldiging, 

maar ik daag u uit om me tegen te spreken.  

 

Dat brengt me bij een ander element, namelijk participatie. De schaalkennis is niet volledig 

wetenschappelijk, maar ik begrijp uw boutade. Maar nogmaals en ik heb dat in mijn betoog 

gezegd, ik ben niet tegen het principe van participatie, maar ik heb wel gewaarschuwd dat er 

politiek soms al te veel misbruik van gemaakt wordt. Dat leidt helaas soms tot frustratie en dat 

moet worden vermeden. In dit geval heb ik vooral verwezen naar het traject Stadspiratie, dat 

ik vanaf het begin heb opgevolgd. Ik heb ook positieve elementen aangeduid, maar ik ben 

over een aantal elementen heel kritisch geweest. Ook in de toelichting in de commissie heb ik 

een aantal fundamentele vragen gesteld, met name over waar die cijfers van die ideeën 

vandaan kwamen. En ik heb nog altijd geen inhoudelijk antwoord gekregen hoe die cijfers 

ineens konden exploderen naar aantallen die ik eerlijk gezegd niet terugvond. Een ander 

element zijn natuurlijk ook de mensen die daaraan hebben deelgenomen. Een element dat ik 

ook heb aangehaald, zijn de belangenverenigingen. Daar heb ik geen enkel slecht woord over. 

Ik wil die mensen ook feliciteren in de rol die ze spelen. Maar ook bij de burgers was het heel 

duidelijk dat er maar een heel klein fragment van de Vlaamse gemeenschap, laat staan van de 

Brusselse gemeenschap vertegenwoordigd was. Dat wil ik toch nog eens duiden. Dan gaat dat 

redelijk scherp, maar we zitten nog altijd in een parlement om debatten te voeren. 

 

Een ander element is de zorg in het Nederlands. Mevrouw Cieltje Van Achter volgt dit thema 

meer op, maar ik hoor de collegevoorzitter ook heel graag zeggen dat ze de zorg deelt voor de 

dienstverlening in het Nederlands. Ik noteer dat. Dat is een element waar we zeker nog op 

gaan terugkomen want dat is effectief een probleem in Brussel. Ook de heer Gilles Verstraeten 

heeft er al meermaals op gewezen en we zullen dat blijven doen. Het is ook van uitermate 

groot belang dat u die rol ook opneemt in de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie. 

Daar worden heel belangrijke zaken beslist voor de Nederlandstaligen en voor de Vlaamse 

gemeenschap in Brussel, zaken waarin u eerlijk gezegd nooit in tussenkomt. We hebben u 

daar nog nooit gezien of gehoord. Dat is uitermate belangrijk want ik verwijs straks ook naar 

collegelid Pascal Smet, naar de rol van bijvoorbeeld de ziekenhuizen enzovoort. We zien daar 

echt wel en we horen ook signalen van experten en van het veld zelf dat het verleden al 

problematisch was, maar dat het nog problematischer wordt. 

 

Collegelid Pascal Smet, bedankt voor uw bijkomende toelichting. Een element – en we 

moeten dat debat zeker nog voortzetten – is de nood aan zwembadwater want ik ben het er 

100% mee eens dat er een groot tekort is in Brussel en ik zal er alles aan doen – net als mijn 

collega’s in het Vlaams Parlement – om op dat vlak iets te realiseren. Ik ben er niet alleen om 
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oppositie te voeren en zaken gewoon af te schieten en te blokkeren. Dat is zeker niet mijn rol. 

Ik wil effectief zaken realiseren en ik wil op dat vlak verbetering bereiken. Maar nogmaals: 

dat moet wel binnen de spelregels gebeuren en die bepaal ik niet zelf. Ik hoor u eerlijk gezegd 

soms zaken zeggen, bijvoorbeeld over het feit dat u het steunmechanisme in twijfel trekt. 

Daar zitten we nog altijd niet op dezelfde golflengte, maar dat zullen we misschien in de 

toekomst nog uitklaren.  

 

De bottomline is dat ik op mijn fundamentele kritieken en die van mijn collega’s, mevrouw 

Cieltje Van Achter en de heer Gilles Verstraeten, nog altijd te weinig antwoorden heb 

gekregen. Er is te weinig tegemoetkoming voor de echt fundamentele problemen waar de 

Vlaamse gemeenschap mee kampt in deze stad. Daarom zullen we deze begroting en dit 

meerjarenplan, ondanks de toelichting, niet goedkeuren.  

 

De heer Arnaud Verstraete (Groen): Ik wil de collegeleden bedanken voor de uitgebreide 

en nauwgezette antwoorden. Het is intussen een gewoonte om die zo te krijgen. Het was een 

interessant debat. De meningen zijn voldoende duidelijk. Onze mening is niet veranderd. 

Maar de zaken zijn nog meer opgehelderd.  

 

Ik heb wel nog een bedenking over onze manier van werken. De werking van de Raad ligt me 

na aan het hart, maar we moeten ambitieus zijn en kijken of we de werking nog kunnen 

verbeteren. We moeten in staat zijn om de debatten nog bondiger te voeren. De lange 

voormiddagzitting loopt tot een stuk in de namiddag en ik ben ervan overtuigd dat we die 

moeten kunnen beperken in de tijd, niet ten koste van de kwaliteit, maar om het beter en 

interessanter te maken voor de mensen van buitenaf  en in het werkveld. We kunnen daar op 

het volgende Uitgebreide Bureau eens een gedachtewisseling over hebben.  

 

Mevrouw Lotte Stoops (Groen): Voor mij is het een shape and reshape of the institution, dus 

het vormen of het hervormen van het instituut en de interne cultuur. Als we kijken naar wat de 

burgers ons participatief en bottom-up aanreiken, zullen we zien dat ze weinig of nooit geld of 

macht genereren, maar ze geven wel heel vaak een antwoord op grote maatschappelijke 

problemen die er structureel zijn ingeslopen, ze geven antwoorden op de grote noden aan 

sociale cohesie, aan die togetherness, aan samenhorigheid, zingeving en ze hebben vaak 

doelstellingen die te maken hebben met de basisbehoeften. Dat zijn nu net heel vaak de 

behoeftes en de bevoegdheden van de VGC: ontmoeting, onderwijs, welzijn en cultuur. Dus 

ik blijf die participatieve insteek gewoon de enige juiste vinden.  

 

Dank voor de antwoorden over de proactieve acties die ontwikkeld worden voor de jeugd. 

Een belangrijke prioriteit voor de Groen-fractie is de post-covidrelance voor kunstenaars. Off 

Stage van Bruzz doet nu eigenlijk al wat het moet doen: mensen een inkijk geven in de situatie 

van individuele kunstenaars en even proeven van de verschillende disciplines van de rijke 

Brusselse scene en die te ontdekken. Ik wil hier naast Bruzz zelf natuurlijk, heel in het 

bijzonder collegevoorzitter Elke Van den Brandt en collegelid Pascal Smet bedanken om 

gevolg te geven aan die oproep. Ik zal volgend jaar wel iets verzinnen voor collegelid Sven 

Gatz.  

 

Ik vroeg me tijdens de voorbereidingen ook af of Paspartoe hetzelfde zou blijven en of er 

mogelijkheden kunnen worden ontwikkeld. Punten verzamelen kan ook een incentive zijn 

voor bepaalde burgerschapsbevorderende zaken en dat kan misschien nog een tof denkspoor 

zijn. Alleszins in het meerjarenplan zie ik daarin de eerste stappen. Ik ben heel trots dat we 

zo’n nieuwe cultuur – en dat is de reden waarom ik in de politiek ben gegaan – nu al zien 
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opduiken. Ik dank jullie daarvoor. We zien dat zich al een en ander aan het manifesteren is in 

het budget voor volgend jaar, maar het zal u niet verbazen dat het voor mij nog wat radicaler 

mag. Dat is natuurlijk het verschil tussen raadslid zijn en het beleid controleren en aanvuren, 

en een College zijn dat samen, startende vanuit verschillende visies voor een democratisch 

proces waar zelfs de Brusselaars bij betrokken worden, te komen met een gedeeld plan want 

Brussel is wat delen. Zonder het te weten zijn jullie al een soort commons. Jullie beginnen al 

met een zoektocht, over de kaders heen in een gemeenschappelijke dialoog, naar 

gemeenschappelijke doelen en zo leren de burgers elkaar en de overheid kennen. Want 

iedereen weet dat ongekend onbemind is en ik denk dat met dit soort beleid dat vertrouwen 

zal terugkomen in je eigen buren, maar ook in je overheid.  

 

De heer Dominiek Lootens-Stael (Vlaams Belang): Ik wil op mijn beurt de collegeleden 

bedanken voor het uitgebreide en verhelderende antwoord. Jammer genoeg hebben ze me niet 

kunnen overtuigen om deze begroting goed te keuren en ook niet van de efficiëntie en de 

juiste doelstellingen vervat in het meerjarenplan. Ik blijf bij mijn standpunt. Ik zal het debat 

niet nodeloos rekken want ik ben ervan overtuigd dat heel wat – zo niet alle – thema’s in de 

komende weken, maanden en jaren nog zullen terugkomen en dat we nog uitgebreid van 

gedachten zullen kunnen wisselen over deelaspecten van de meerjarenplanning en ook over 

wat er in de begroting is vervat. 

 

Mevrouw Khadija Zamouri (Open Vld): Ik heb niet veel toe te voegen. Als collegeleden 

zelfs onthouden wat ik vorig jaar heb gezegd en dat integreren in een meerjarenplan, wat wil 

je dan nog meer? Dan kunnen we toch niet anders dan vertrouwen hebben in deze 3 

musketiers die voorzetten geven aan elkaar: ik spreek 10 minuten, dan kun jij wat langer 

spreken en de volgende keer doe ik dat dan. Zo moet dat ook. Dat klinkt misschien grappig, 

maar ik meen dat. Het is de waarheid wat ik hier zeg. Dat wil zeggen dat de collegeleden 

inzitten met de Brusselaars en dat ze die met elkaar willen verbinden, elk vanuit zijn of haar 

bevoegdheid. De Open Vld-fractie kan dan ook niet anders dan het College haar vertrouwen 

geven.  

 

Mevrouw Els Rochette (one.brussels-sp.a): Ik wil de collegeleden op mijn beurt ook 

bedanken voor de heel uitgebreide antwoorden, die genuanceerd en constructief waren. Dit 

College kiest ervoor om meningsverschillen niet op de spits te drijven en open te staan voor 

alle bezorgdheden: de relatie met Vlaanderen, de nood aan meer Nederlandstalige zorg, het 

personeelsplan, de verhouding tussen crisisbeheer en relance bij de inzet van de covid-

middelen enzovoort.  

 

Ik deel zeker de oproep om niet zwart-wit te denken over participatie. Het is al te gemakkelijk 

om dat te verdrinken in cynisme. Het gemakkelijkste is inderdaad om niets te doen en niet te 

proberen om burgers dichter bij het beleid te betrekken. Uiteraard zijn er kinderziekten. Dat 

hoort bij vernieuwing. Dat is helemaal normaal. Maar de basisgedachte is juist en er is heel 

veel goede input gekomen voor dit meerjarenplan. Ik wens het College dan ook doorzetting en 

de nodige inspiratie om de participatie voort te zetten met bijzondere aandacht voor 

representativiteit en het niet alleen bereiken van de usual suspects. 

 

Ik kan alleen maar herhalen dat dit College de juiste keuzes maakt met zin voor vernieuwing 

en oog voor de kwetsbaren. Dat is heel belangrijk. En het College doet dat samen met de 

Brusselaars. 

 



66 

 

De heer Pepijn Kennis: De antwoorden bieden voldoende extra informatie. De heer Sven 

Gatz introduceert een nieuw politiek instrument: de ‘vandenborrekennisschaal’. Wij bevinden 

ons op het extreme uiterste van deze schaal. We hebben vertrouwen in de mens en in de 

Brusselaars. Daarmee zeg ik niet dat de heer Vanden Borre er geen heeft, maar we vertrouwen 

erop dat de burgers goede beslissingen treffen, zeker als er een goed proces aan voorafgaat. 

 

In dit parlement, maar ook in andere parlementen, zien we soms dat het politieke discours 

meer theater dan echte discussie oplevert. Door participatie kan dat fenomeen worden 

overstegen. Zo kunnen echte oplossingen worden gevonden voor de grote uitdagingen van 

onze samenleving, zowel voor de kleine samenleving van de Nederlandstalige Brusselaars als 

de meer uitgebreide samenleving in het algemeen. Laat hen ook mee de weg bewandelen. 

 

Dat doet dit College, en dat aspect moet overal aan bod komen, ook in de uitvoering van het 

beleid.  

 

De heer Sven Gatz sprak over werken bij de VGC. Inderdaad hoor ik vaak dat de VGC een 

goede werkgever is. Hij zei onder meer dat de lonen bij de VGC interessant zijn. De barema’s 

heb ik echter nergens teruggevonden. Misschien kunnen ze best online worden 

gecommuniceerd. Als we daar als werkgever trots op zijn, is het goed daarover ook te 

communiceren. 

 

Jammer genoeg raakt zowel dit meerjarenplan als de begroting aan zovele thema’s die we niet 

hebben kunnen bespreken, dat ik mij moet onthouden. Wel is het zo dat deze assemblee haar 

eerste cyclus over huisvesting beëindigt. Vanaf nu gaan we reactiever aan het werk. Ik hoop 

het mandaat te krijgen om in deze assemblee hun meningen duidelijker mee te kunnen delen. 

 

- De samengevoegde algemene bespreking is gesloten. 

  

 

Stemmingen 
 

Strategisch Meerjarenplan 2021-2025, ingediend door het College  

– stuk 765 (2020-2021) – Nr. 1 

 

Het Strategisch Meerjarenplan 2021-2025 wordt aangenomen met 10 stemmen voor, 6 leden 

hebben neen gestemd, 1 lid heeft zich onthouden. 

 

Hebben ja gestemd: Juan Benjumea Moreno, Carla Dejonghe, Soetkin Hoessen, Els Rochette, 

Hilde Sabbe, Lotte Stoops, Guy Vanhengel, Arnaud Verstraete, Khadija Zamouri, Fouad 

Ahidar  

Hebben neen gestemd: Jan Busselen, Bianca Debaets, Dominiek Lootens-Stael, Cieltje Van 

Achter, Mathias Vanden Borre, Gilles Verstraeten  

Heeft zich onthouden: Pepijn Kennis  
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Ontwerp van verordening tot vaststelling van de begroting voor het dienstjaar 2021 

 

De artikelen 1 tot en met 14 worden zonder opmerkingen aangenomen. Het geheel van het 

ontwerp van verordening tot vaststelling van de begroting voor het dienstjaar 2021 wordt 

aangenomen met 10 stemmen tegen 6; 1 lid heeft zich onthouden.  

 

Hebben ja gestemd: Juan Benjumea Moreno, Carla Dejonghe, Soetkin Hoessen, Els Rochette, 

Hilde Sabbe, Lotte Stoops, Guy Vanhengel, Arnaud Verstraete, Khadija Zamouri, Fouad 

Ahidar  

Hebben neen gestemd: Jan Busselen, Bianca Debaets, Dominiek Lootens-Stael, Cieltje Van 

Achter, Mathias Vanden Borre, Gilles Verstraeten  

Heeft zich onthouden: Pepijn Kennis  

 

 

Motie van overeenstemming 

 

De motie van overeenstemming om te bevestigen dat de tabellen, gevoegd bij het ontwerp van 

verordening tot vaststelling van de begrotingswijziging 2 en B voor het dienstjaar 2020 en bij 

het ontwerp van verordening tot vaststelling van de begroting voor het dienstjaar 2021 in 

overeenstemming zijn met de inhoud en de doelstellingen van die verordening en er als 

zodanig een integrerend deel van uitmaken, wordt unaniem aangenomen. 

 

Hebben ja gestemd: Juan Benjumea Moreno, Jan Busselen, Bianca Debaets, Carla Dejonghe, 

Soetkin Hoessen, Pepijn Kennis, Dominiek Lootens-Stael, Els Rochette, Hilde Sabbe, Lotte 

Stoops, Cieltje Van Achter, Mathias Vanden Borre, Guy Vanhengel, Arnaud Verstraete, Gilles 

Verstraeten, Khadija Zamouri, Fouad Ahidar  

 

 

- De vergadering wordt om 14.44 uur gesloten. 

- De Raad gaat tot nadere bijeenroeping uiteen. 
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BIJLAGEN 

 

 

Commissievergaderingen - verslagen 

 

Commissie voor Welzijn, Gezondheid en Gezin van 17 november 2020 

Voorstel van resolutie over ‘Pleegzorginitiatieven in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest’ 

SAMENVATTEND VERSLAG  

– Stuk 762 (2020-2021) – Nr.2 

 

Commissie voor Algemene Zaken, Financiën & Begroting en Stedelijk beleid 

van 1 december 2020 

Ontwerp van verordening tot vaststelling van 

de begrotingswijziging 2 en B voor het dienstjaar 2020 

Bespreking en stemming 

SAMENVATTEND VERSLAG  

– Stuk 6 (2020-2021) – Nr. 2 

 

Commissie voor Algemene Zaken, Financiën & Begroting en Stedelijk beleid 

van 8 december 2020 

Ontwerp van verordening tot vaststelling 

van de begroting voor het dienstjaar 2021 

Bespreking en stemming 

SAMENVATTEND VERSLAG  

– Stuk 5 (2020-2021) – Nr. 2 

 

 

Schriftelijke vragen – Indiening 

 

Er werden schriftelijke vragen ingediend door mevrouw Bianca Debaets. 
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- Stemming, blz. 67 
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- Bespreking, blz. 3 
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