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Dames en Heren, 

 

De Commissie voor Algemene Zaken, Financiën & Begroting en Stedelijk beleid besprak 

tijdens haar vergadering van 8 december 2020 het ontwerp van verordening tot vaststelling van 

de begroting voor het dienstjaar 2021 – Stuk 5 (2020-2021) - Nr.1. 

 

Mevrouw Soetkin Hoessen wordt aangeduid als verslaggever. 

 

De heer Mathia Vanden Borre (N-VA) is verrast dat enkel de bespreking van de Begroting 

voor het dienstjaar 2021 op de agenda staat en niet het strategisch meerjarenplan. Uit de brief 

die hij ontving van de voorzitter heeft hij afgeleid dat dit meerjarenplan vandaag wel op de 

agenda zou staan. Hij betreurt dit ten zeerste.  

 

Met betrekking tot deze opmerking verwijst de heer Arnaud Verstraete (Groen) naar de 

beslissing van het Uitgebreid Bureau van 3 december 2020. Volgens het Reglement van Orde 

moet het strategisch meerjarenplan niet in commissie worden behandeld. Het kan automatisch 

naar een plenaire vergadering worden doorverwezen. Tijdens de commissievergaderingen 

kunnen de sprekers wel een link leggen naar het strategisch meerjarenplan. 

 

De voorzitter verwijst naar de beslissing van het Uitgebreid Bureau. Het strategisch 

meerjarenplan staat op de agenda van de plenaire vergadering van 11 december 2020. 

 

In het voorstel dat er tijdens de tussenkomsten verwezen kan worden naar het strategisch 

meerjarenplan vindt de heer Mathias Vanden Borre (N-VA) een goed voorstel. 

 

1. Toelichting bij het ontwerp van verordening tot vaststelling van de begroting voor het 

dienstjaar 2021 door het College 

 

Vandaag wordt de begroting 2021 toegelicht door collegevoorzitter Elke Van den Brandt. Ze 

gaat daarbij net als vorige jaren achtereenvolgens in op:  

 het algemeen budgettair kader en de middelen waarover de Vlaamse 

Gemeenschapscommissie beschikt om haar beleid te voeren 

 een gesynthetiseerd overzicht van de belangrijkste geplande investeringen, het 

schuldbeheer en de personeelsuitgaven. 

 

1. Het algemeen budgettair kader 

 

Zowel voor de gewone begroting als voor de buitengewone begroting, wordt een begroting in 

evenwicht ingediend.  

 

Net zoals de voorbije jaren werd ook voor deze begrotingsopmaak rekening gehouden met een 

nulgroei in de uitgaven, voor het geheel van de begroting en voor elk van de beleidsdomeinen. 

De berekening van de personeelskredieten gebeurt op basis van de begrote invulling op 1 juni 

2020.  

 

Ofschoon de gewone begroting in evenwicht is, is er een tekort op het eigen dienstjaar van 

zowat 3 miljoen euro. Het evenwicht wordt bereikt door het inbrengen van een geraamd positief 

resultaat van het begrotingsjaar 2020, ten gevolge de onderbenutting van een aantal kredieten. 
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2. De korte toelichting bij de omvang van de middelen voor 2021 

 

De gewone begroting 

 

In totaliteit bedragen de middelen van de gewone begroting in 2021 afgerond 205 miljoen euro. 

Dit is een stijging ten opzichte van 2020 met 11 miljoen euro of bijna 6%, en dit zowel aan 

uitgaven- als aan ontvangstenzijde. 

 

De stijging van de uitgaven heeft voornamelijk te maken met de stijging van de 

personeelsuitgaven, de schuld en de subsidies. 

 

De stijging van de ontvangsten is voornamelijk toe te schrijven aan de stijging van de middelen 

vanuit de Vlaamse Gemeenschap en omwille van meer overboekingen uit de fondsen. 

 

De buitengewone begroting 

 

De VGC investeert in 2021 108 miljoen euro. 

  

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

miljoen euro of net geen 27%. 

 

3. De herkomst van de middelen van de VGC 

 

De dotatie van de Vlaamse Gemeenschap stijgt ten opzichte van 2020 met 0,34 miljoen euro, 

als gevolg van de indexatie van deze dotatie.  

 

De dotatie specifiek voor onderwijstaken, vanuit de Vlaamse Gemeenschap, stijgt tot 17,6 

miljoen euro. Dat is een significante stijging ten opzichte van 10,6 miljoen euro in 2020, die 

het gevolg is van de stijging van het aantal personeelsleden in het ondersteuningsnetwerk voor 

het onderwijs. 

 

De Vlaamse Gemeenschap kent naast de dotaties, nog een aantal specifieke subsidies toe aan 

de VGC.  

 

Voor 2021 blijven de meeste subsidieprogramma’s gelijk, behalve: 

 Wat betreft de Stedenfondsmiddelen, houden we rekening met de toekenning van de 

Groeivoet van 3,5%, of een stijging met 585 duizend euro. 

 In het domein Onderwijs zijn er twee nieuwe subsidies die beide betrekking hebben op 

taal en lezen, voor samen 263 duizend euro. 

 

Afgerond, ontvangt de VGC in het kader van deze subsidieprogramma’s 24 miljoen euro.  

 

De dotatie van de federale overheid daalt ten opzichte van de initiële begroting van 2020 met 

ongeveer 0,3 miljoen euro. Dit is een direct gevolg van de coronacrisis, waardoor de Federale 

overheid haar inkomsten zag slinken.  

 

De dotaties en de trekkingsrechten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest worden op hetzelfde 

niveau gehouden als de begroting 2020. 
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Een ruimere toelichting van deze ontvangsten is terug te vinden in het begrotingsdocument, 

Deel 1, van pg. 9 tem pg. 14.  

4. De functionele en de economische verdeling van de uitgaven 

 

4.1. De functionele verdeling van de gewone begroting 

 

De functionele verdeling slaat op hoe de middelen in de gewone begroting over de administratie 

en de verschillende beleidsdomeinen en hun sectoren worden verdeeld.  

De kredieten voor de ‘Administratie’ stijgen met iets meer dan een miljoen euro, ten gevolge 

van een stijging in personeelsuitgaven. De middelen voor ‘Stedelijk beleid’ stijgen ook, 

voornamelijk door de inkanteling van het personeel voor studie, data en analyse, tot nog toe 

beter bekend als de Meet- en Weetcel.  

 

De kredieten voor Onderwijs en Vorming stijgen met maar liefst 18% of 6,68 miljoen euro ten 

gevolge de stijging van het aantal personeelsleden in het ondersteuningsnetwerk. 

 

De kredieten voor Cultuur, Jeugd en Sport blijven gelijk ten opzichte van 2020. De uitgaven 

voor Welzijn, Gezondheid en Gezin stijgen met ongeveer 9% ten opzichte van de initiële 

begroting 2020, voornamelijk door de inzet van een aantal covid-middelen. 

 

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

begrotingsdocument: Deel 1, vanaf pg. 15. 

 

4.2. Enkele punten betreffende de economische verdeling van de gewone begroting 

 

In de tabel op pg. 21 van de toelichting van de begroting, wordt de economische verdeling van 

de begrotingscijfers van de VGC weergegeven, die kunnen worden ingedeeld in 5 groepen: 

personeelskosten, werkingskosten, overdrachten, schuld en overboekingen. 

 

De personeelsuitgaven stijgen ten opzichte van 2020 met 12,6%. De uitgaven voor 

werkingskosten en overdrachten (subsidies) stijgen respectievelijk met 3,3% en 2,8% tegenover 

de initiële begroting 2020.  

 

Ten opzichte van het vorig dienstjaar stijgen de uitgaven voor de schulden met 4,53 miljoen 

euro. Hierbij  is  rekening gehouden   met   de   beschikbaarheidsvergoedingen   van   de   PPS-

projecten   Kasterlinden-De   Poolster   (Sint-Agatha-Berchem), Comenius (Koekelberg), Saint-

Michel (Sint-Jans-Molenbeek), Gallait (Schaarbeek) en Pacheco (Brussel). 

 

Overboekingen naar begrotingsfondsen blijven een belangrijk instrument om reserves aan te 

leggen voor toekomstige uitgaven, voornamelijk investeringen. De overboekingen naar 

reservefondsen dalen tegenover de initiële begroting 2020 met 3,1 miljoen euro of 5,45%. 

 

5. De investeringen – buitengewone begroting 

 

De investeringen die zijn opgenomen in de buitengewone begroting bedragen de investeringen 

in 2021 in totaal voor ruim 108 miljoen euro. 

 

De investeringen zijn als volgt verdeeld over de beleidsdomeinen:  

 

 Administratie      2,6 miljoen euro 
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 Onderwijs en Vorming   37,8 miljoen euro 

 Cultuur, Jeugd en Sport   19,2 miljoen euro 

 Welzijn, Gezondheid en Gezin  6,2 miljoen euro 

 Transversale projecten   41,1 miljoen euro 

 

Om deze uitgaven te financieren worden volgende middelen aangesproken: 

 

 Lambermontfonds        2,3 miljoen euro 

 Stedenfonds         3,8 miljoen euro 

 Onderwijsfonds        32,7 miljoen euro 

 Leningen         13,2 miljoen euro  

 Leningen via de dotatie voor gemeenschapsinfrastructuur van de Vlaamse 

Gemeenschap ten belope van  9 miljoen euro 

 Dotatie voor gemeenschapsinfrastructuur      1,1 miljoen euro 

 Gezinsfonds         3,8 miljoen euro 

 Bijzonder Investeringsfonds       2,6 miljoen euro 

 DBFM leasing        38,2 miljoen euro 

 

Met de input van al deze middelen wordt erop gerekend dat de ambitieuze plannen op het vlak 

van de infrastructuur ook in 2021 verder worden opgevangen. 

 

De belangrijkste investeringen zijn: 

 

Op het vlak van Onderwijs en Vorming: 

 Voor investeringssubsidies in het kader van capaciteitsuitbreiding en de verdere 

renovatie en aanpassing van de bestaande schoolinfrastructuur wordt iets meer dan 30 

miljoen euro ingeschreven; 

 Voor   ICT-aanpassingen   zoals   de   software   van   de   webapplicatie   ‘Inschrijven   

in   Brussel’ en   het   verder ontwikkelen  van  de  website  ‘communiceren  met  ouders’  

en  ‘Brussel  vol  taal’  wordt 200.000 euro ingezet; 

 Er wordt 1,6 miljoen euro voorzien om de nieuwe campus Technologie aan te passen 

aan de noden van de nieuwe gebruikers; 

 Voor de werken aan de Saint-Michel-site wordt 120.000 euro uitgetrokken voor werken 

aan de Pacheco-site voorziet men 1.650.000 euro; 

 Voor diverse studieopdrachten waaronder de outputspecificaties van het nieuwe DBF-

project Walcourt-Deleers wordt 200.000 euro voorzien. 

 

Op het vlak van Cultuur, Jeugd, Sport en de gemeenschapscentra: 

 Er wordt 496.000 euro voorzien voor de infrastructurele uitbouw van Muntpunt; 

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

sportinfrastructuur wordt een budget van 17,95 miljoen euro ingeschreven; 

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

instellingen (300.000 euro), sportinfrastructuur (200.000 euro) en jeugdinfrastructuur 

(200.000 euro). 

  

Op het vlak van Welzijn, Gezondheid en Gezin: 

 Er wordt 1,1 miljoen euro voorzien voor werken en erelonen voor eigen 

gezinsinfrastructuur, en voor de inrichting en bemeubeling ervan; 

 Voor investeringssubsidies aan welzijnsinstellingen wordt 1,5 miljoen euro voorzien; 
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 Voor infrastructuursubsidies aan gezinsorganisaties is een bedrag van 3,45 miljoen euro 

uitgetrokken; 

 Voor de subsidiëring van infrastructuur voor de uitbouw van de gezondheidssector 

wordt 100.000 euro voorzien. 

 

Op het vlak van de Administratie: 

 Voor  de  heraanleg  van de gemeenschappelijke buitenzones van het Brede 

Schoolproject Nieuwland wordt 250.000 euro voorzien; 

 Voor investeringen in informaticamaterieel, soft- en hardware wordt 1,8 miljoen euro 

uitgetrokken; 

 Diverse werken aan de administratiehuizen (aanpassing, onderhoud, verduurzaming, 

veiligheid) worden begroot op 677.000 euro; 

 In het kader van investeringssubsidies voor het stedelijk beleid voorziet men ongeveer 

1 miljoen euro. 

 

Op het vlak van de transversale projecten: 

 Voor studieopdrachten en bijkomende werken in de ontwikkeling van de 

multifunctionele sites in Koekelberg (Comenius) en Schaarbeek (Gallait) wordt samen 

1,66 miljoen euro voorzien. 

 De verwerving van de Gallaitsite via een PPS-contract (leasing) ter waarde van 38,2 

miljoen euro wordt volledig ingeschreven. 

 

Voor een uitgebreid overzicht van de geplande investeringen en hun financieringswijze, wordt 

verwezen naar het begrotingsdocument Deel 1, pg. 24 tot en met pg. 31. 

 

6. Het schuldbeheer 

 

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

opname van leningen voor het investeringsprogramma 2020, evolueert in 2021 verder 

neerwaarts. Voor 2021 wordt uitgegaan van 26,46 miljoen euro.  

 

Ten opzichte van de totaliteit van de uitgaven van de gewone begroting van het eigen dienstjaar, 

bevindt de schuldenlast van de VGC zich reeds enkele jaren op ongeveer 2,5%. Er kan algemeen 

worden gesproken van een beheersbaar schuldvolume. 

 

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

Deel 1, van pg.32 tem pg. 38. 

 

7. Personeel 

 

In de personeelsbegroting van de Vlaamse Gemeenschapscommissie zijn 744,5 voltijdse 

equivalenten (VTE) opgenomen.  

 

De berekende personeelsuitgaven bedragen 70,7 miljoen euro. Dit is een stijging ten opzichte 

van de begroting 2020 met net geen 8 miljoen euro. 

 

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

tewerkstelling in de organisatie, wordt verwezen naar het begrotingsdocument, Deel 1 pg. 39 

t.e.m. pg. 41.  
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De investeringssubsidies voor Scholenbouw liggen volgens collegelid Sven Gatz lager dan de 

voorgaande jaren. Hier mogen geen verkeerde conclusies uit worden getrokken. De middelen 

die de VGC heeft om de capaciteitsuitbreiding te blijven verderzetten zijn globaal nog hetzelfde 

gebleven. Door een bijkomend project in Anderlecht zullen er middelen verhuizen van de 

buitengewone begroting naar de gewone begroting.  

 

Tijdens de vorige Commissie voor Algemene Zaken, Financiën & Begroting en Stedelijk beleid 

werd verwezen op de verhuis van de ondersteunende mensen van Kasterlinden naar de 

Technologiestraat. Om de verdieping in dit gebouw in orde te brengen, zullen er middelen terug 

te vinden zijn in het voorliggende begrotingsdocument. 

 

Momenteel zijn er 66 VTE in de bassischool, 56,5 VTE in het secundair onderwijs van 

Kasterlinden. 130,5 VTE in het kader van het M-decreet zullen verhuizen naar de 

Technologiestraat, waar de CLB's van het eigen net en van het GO! Reeds gehuisvest zijn. 

 

Het personeelsaantal van de VGC bedraagt 747,47 VTE. De personeelskosten worden onder 

meer door een onderbenutting binnen de perken gehouden. Die onderbenutting heeft 

hoofdzakelijk te maken met allerhande vormen van verloven en vervangingen, die niet 

onmiddellijk ingevuld zijn. Voorts wordt overlegd met de vakbonden om een tweede 

pensioenpijler aan te bieden aan de contractuele personeelsleden, die ongeveer 75% van het 

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

een verlichting bieden, daar de pensioenlasten van statutaire medewerkers zwaar doorwegen.  

 

Collegelid Pascal Smet verduidelijkt dat er voor zijn beleidsdomein geen grote verschuivingen 

aankomen. De subsidies blijven over het algemeen gelijk of verhogen zelfs. Voor Sport is er 

een daling van de werkingskosten, terwijl ze voor Jeugd en Kunsten op peil blijven, en stijgen 

voor Sociaal cultureel werk. In de gemeenschapscentra is er een lichte daling inzake 

personeelskost, 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 adviseren.  

 

Voor de zomer 2021 wordt onderzocht hoe een nieuwe Staycation kan worden uitgerold op 

basis van de evaluatie van de vorige. Ook voor Stadskriebels wordt gewerkt aan 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 voorzien voor de 

gemeenschapscentra, bibliotheken en jeugdinfrastructuur. Dat betekent niet dat alle middelen 

zullen uitgegeven worden in 2021, maar wel dat verschillende werven zullen worden opgestart 

zodat er een aantal middelen zullen worden doorgeschoven. Er zal vooral aandacht uitgaan naar 

Nekkersdal en Maalbeek. Via subsidies zullen mogelijkheden ontwikkeld worden voor speel-, 

repetitie en fuifruimtes, met het accent op ateliers. Het accent zal hier liggen op Elzenhof en De 

Markten.  

 

De heer Mathias Vanden Borre (N-VA) heeft bedenkingen bij het strategisch meerjarenplan 

dat vandaag in de Commissie niet geagendeerd is. Hij vraagt zich af waar cijfers, concrete 

doelstellingen en het becijferde investeringsplan blijven. Tevens wil hij weten of de Vlaamse 

Gemeenschap bij de opmaak van het strategisch meerjarenplan betrokken was. 
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In verband met relance/covid verwijst hij naar het debat van afgelopen week waarbij het College 

meldde dat een heel deel van de middelen overgeboekt worden. Hij vraagt naar een duidelijke 

omschrijving van de besteding van deze specifieke middelen, zodat expliciet kan opgevolgd 

worden wat het relancebeleid is van het College. 

 

De spreker benadrukt dat de Vlaamse Gemeenschap de middelen voor de VGC doet stijgen met 

ongeveer 6,5 miljoen euro, terwijl de federale middelen dalen en die van het gewest gelijk 

blijven. Vlaanderen vergeet, zelfs in moeilijke tijden, de VGC niet. De spreker vraagt naar de 

herkomst van de andere bijkomende middelen.  

 

Hij verheugt zich er evenwel over dat de begroting in evenwicht is.    

 

Bij de het investeringsprogramma heeft hij heel wat vragen. Er wordt 19 miljoen euro 

uitgetrokken voor Cultuur, Jeugd en Sport, waarvan het grootste deel naar de 

gemeenschapscentra gaat. De spreker vraagt wat er concreet kan verwacht worden. Voor Jeugd- 

en Sportinfrastructuur is er slechts 3 miljoen euro voorzien, terwijl er bijvoorbeeld voor Coovi 

heel wat noden zijn. Zal dat sportcomplex er nu komen of niet? Ook voor de bestemming van 

de overige middelen wenst hij bijkomende uitleg.  

 

Wat betreft de overdrachten voor subsidiëring van culturele instellingen, sport- en 

jeugdinfrastructuur is er aanzienlijke daling van de middelen. Hoe komt dat?  

 

Bij het Stedenfonds is vermeld dat Perspective.Brussels 530.000 euro voorziet voor bestrijding 

van het schoolverzuim. Hoe zal de samenwerking met de VGC verlopen?   

 

Fractievoorzitter Mathias Vanden Borre merkt op dat in de begroting van het gewest 

aanzienlijke bedragen uitgetrokken zijn voor schoolinfrastructuur. Hij vraagt zich af in welke 

mate dat is afgestemd met de VGC.  

 

Namens zijn collega Cieltje Van Achter (N-VA) vraagt de spreker of er concrete informatie kan 

gegeven worden over de investeringssubsidies van 1,5 miljoen euro voor welzijnsinstellingen, 

de 345.000 euro middelen voor gezinsorganisaties en de concrete plannen voor de bouwen van 

een kinderdagverblijf.  

 

Voor raadslid Gilles Verstraeten (N-VA) kabbelt het College rustig verder op de ingeslagen 

weg. Hij vindt het uiteraard positief dat er verder geïnvesteerd wordt in onderwijsinfrastructuur.  

Kan er een stand van zaken gegeven worden hierover? Tevens vraagt hij extra informatie over 

het project campus De Leer in Anderlecht. Zijn er plannen voor Brede School in het komende 

jaar of blijft alles hetzelfde?  

 

Naar campus Technologie gaan meer middelen, hier vraagt hij een toelichting betreffende de 

stijging van de personeelskosten. Gaat het louter over een verplaatsing van mensen of spelen er 

nog andere elementen?  

 

Voor Coovi dalen de middelen door de overname door het GO!, vermoedt hij. Kwam de VGC 

alle verplichtingen na ten opzichte van Coovi en kan dat afgerond worden?  
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Wat betreft de DBFM-contracten worden middelen voorzien voor uitzonderlijke 

onderhoudscontracten bij Kasterlinden en Zaveldal. Waarover gaat dit precies? Moeten de 

onderhoudskosten niet door de private partner gedragen worden?  

 

Tot slot vraagt hij waar hij de middelen vindt voor de IT-middelen voor de scholen.   

 

De heer Arnaud Verstraete (Groen) dankt het College en de diensten voor het geleverde 

werk. Het document is duidelijk leesbaar en dat bevordert de werkbaarheid. Het valt op dat de 

budgetten stijgen. Dat is goed nieuws. In de gewone dienst zien we een stijging van 10 miljoen 

euro en in de buitengewone is er een verhoging van 23 miljoen of 27% ingeschreven. Uiteraard 

schommelt de buitengewone begroting meer, maar het blijven indrukwekkende bedragen.  

 

Het strategische meerjarenplan dat opgemaakt is in bijzonder moeilijke omstandigheden - vindt 

de spreker een belangrijke innovatie Groen is eveneens benieuwd om meer te vernemen over 

de link van dat meerjarenplan met de begroting. Zijn daar nu al indicaties van terug te vinden 

of zal dat eerder bij de volgende begrotingen terug te vinden zijn? In het plan wordt aangegeven 

dat de VGC voortaan zal werken volgens de Vlaamse begrotingsbeheercyclus. Is dat vanaf 2021 

het geval en wat houdt dat concreet in? Wat zijn de voordelen voor de VGC van deze 

werkwijze?  

 

Het strategisch meerjarenplan loopt in grote lijnen gelijk met het bestuursakkoord van de VGC. 

Dat betekent dat de Brusselaars, na consultatie, instemmen met dat akkoord. Het seniorenbeleid 

is in deze verder uitgewerkt. Spreker is benieuwd hoe de uitwerking eruit zal zien in de andere 

beleidsdomeinen.  

 

Langs de inkomstenzijde is er een aanzienlijke stijging vanuit Vlaanderen. Na een jarenlange 

daling is dat positief. Maar de inkomsten vanuit het Brussels gewest leveren nog steeds het 

grootste aandeel met 36%. Fractievoorzitter Arnaud Verstraete informeert naar welke Vlaamse 

middelen structureel zijn en welke enkel voor 2021 gelden. Spreker betreurt dat de federale 

middelen dalen, maar dat is een gevolg van de bijzondere wet en de minderinkomsten door 

covid. Het is geen beleidskeuze.  

 

Onderwijs en Vorming is budgettair de grootste stijger in deze ontwerpbegroting. Wat betreft 

de capaciteitsuitbreiding is een groei voorzien van ongeveer 1.600 plaatsen.  

 

Voor armoedebestrijding werd, met de begrotingswijziging, voor 2020 bijna 2 miljoen 

voorzien, waarvan ongeveer 750.000 euro voor schoolkosten en taalstimulering. Voor 2020 

wordt er 300.000 euro ingeschreven. Wat is hiervoor de reden?  

 

Groen en sp.a hebben deze week in het Vlaams Parlement een voorstel neergelegd om via het 

onderwijs gratis maandverband en tampons beschikbaar te stellen omdat 45% van de Vlaamse 

meisjes daarvoor soms geen geld heeft. Dat aspect verdient ook hier aandacht. Kan een dergelijk 

project in Brusselse scholen worden opgestart?  

 

Wat betreft de 2de pensioenpijler voor contractuele ambtenaren, polst de spreker of er al 

duidelijkheid is op de eventuele begrotingsimpact. Verwacht het collegelid dat mede hierdoor 

het lerarenberoep aantrekkelijker zal worden in Brussel? 

 

In het beleidsdomein Cultuur, Jeugd en Sport is er eveneens een lichte stijging, maar de 

middelen blijven in grote lijnen in de buurt van het voorgaande jaar. Waarvoor zullen de 
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bijkomende middelen voor Muntpunt aangewend worden? Kan een lijst van de concrete 

projecten die gerealiseerd zullen worden met de 18 miljoen euro voor gemeenschapscentra 

meegedeeld worden? 

 

Voor Groen ligt een grote beleidsuitdaging in de ondersteuning van kunstenaars in deze 

coronacrisis. Het doet genoegen dat er middelen uitgetrokken worden om hier werk van te 

maken. Kan verduidelijking verschaft worden over de geplande aanpak? 

 

Fractievoorzitter Arnaud Verstraete stelt vast dat er extra inspanningen gedaan worden voor het 

Huis van het Nederlands. Wat is de concrete aanleiding? Stijgt de vraag of ligt de reden elders?  

 

Wordt het beleid voor Jeugd en Sport hertekend ingevolge de coronacrisis? Uit het 

begrotingsdocument valt af te leiden dat er minder middelen naar grote evenementen gaan en 

meer middelen voorzien worden voor vernieuwende initiatieven, wat toe te juichen is.  

Het collegelid wees erop dat er 8 permanente werkgroepen actief zijn die het beleid monitoren 

en adviseren. Kan het collegelid hierover concrete informatie verschaffen? Onder meer over 

het mandaat van die werkgroepen. Tot hoever gaat hun inspraak?  

 

Voor Welzijn, Gezond en Gezin is er stijging van 1,24 miljoen euro begroot, dat is 8%. Er gaan 

ook meer middelen naar investeringen. Kan een overzicht worden gegeven van de instellingen 

en organisaties die zullen genieten van deze bijkomende middelen? 

 

Zijn er voor 2021 specifieke projecten in het vooruitzicht in het kader van de bestrijding van de 

steeds maar stijgende armoede? Het kinderarmoedeplan is in dat verband zeer relevant. In dat 

kader liggen de accenten op buurtgerichte aanpak en inclusief beleid. Zijn er nieuwe 

samenwerkingen voorzien?  

 

Wat betreft het gezondheidsbeleid, vraagt hij zich af of het College verder zal gaan met 

coronaplan van de huisartsenkring. De VGC wil eveneens inzetten op de versterking van 

ontwikkelingskansen en mentaal welzijn van kinderen en jongeren. Hoe wordt dat vertaald op 

het terrein?  

 

Het is ook positief dat er meer middelen voorzien worden voor investeringen in patrimonium. 

Ondanks de moeilijke periode levert het VGC-College bijkomende inspanningen op alle 

beleidsdomeinen, een kinderarmoedeplan en een meerjarenplan. Dat is een hoopgevend verhaal 

dat Groen zal steunen.   

 

De heer Jan Busselen (PVDA) ziet in de gewone dienst een paragraaf 'andere middelen', met 

een stijging van 7 naar 9 miljoen euro. Hierover zou hij graag wat meer informatie krijgen. Hij 

stelt vast dat er een stijging is van de schuld met 50%. Dat heeft te maken met de PPS-projecten 

van Kasterlinden en de Poolster. Houden dergelijke PPS-projecten een risico in voor de VGC? 

 

Tevens is hij vragende partij voor meer informatie over de Gallaitsite. Met wie is de 

overeenkomst afgesloten?  

 

Tot slot wil hij graag meer weten over de tweede pensioenpijler voor contractuelen.  

 

De heer Guy Vanhengel (Open Vld) stelt vast dat de voorliggende begroting in de continuïteit 

is opgemaakt en de goede traditie in ere houdt van in evenwicht te zijn. De VGC heeft als 
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kleinste instelling van het land wellicht het gezondste budgettair beheer. Hij feliciteert niet 

alleen het College hiervoor, maar evenzeer de diensten.  

 

Het verheugt zijn fractie dat er doorgegaan wordt met de uitbouw van de schoolinfrastructuur 

zonder dat de investeringen in de andere beleidsdomeinen in het gedrang komen. Hij wijst erop 

dat de ontwikkeling van het Nederlandstalig onderwijs bijdraagt tot de inspraak van de Vlaamse 

gemeenschap in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Spreker feliciteert het College en vraagt 

hen verder te gaan op de ingeslagen weg.  

 

Mevrouw Els Rochette (one.brussels-sp.a) dankt de VGC-administratie, de RVG-diensten en 

het College voor de duidelijke documenten. De begroting van de VGC is goed leesbaar, een 

voorwaarde voor transparant bestuur. De VGC-begroting is in evenwicht en de VGC kiest er 

resoluut voor om te blijven investeren in gebouwen en in Brusselaars, in het bijzonder gaat de 

aandacht naar zij die het moeilijk hebben. Dat zijn 2 belangrijke conclusies. 

 

Er wordt gerekend op 3 miljoen onuitgegeven middelen in 2020 om deze begroting 2021 in 

evenwicht te houden. Dat niet alle middelen uiteindelijk uitgegeven worden is normaal. De 

begroting 2020 is een geval apart door de coronacrisis. Kan de collegevoorzitter meer 

toelichting geven bij dit geraamde overschot. Waar situeren zich de grootste te verwachten 

annuleringen en onderbenuttingen? Is dit vooral in de rubriek Personeel? 

 

De ontvangsten van de Vlaamse Gemeenschap stijgen. Voor onderwijs komt er 7 miljoen euro 

bij. Waarschijnlijk zijn dat voor een groot deel middelen voor het ondersteuningspersoneel in 

de Technologiecampus. Kan dit toegelicht worden? Is dit extra personeel, een overname van 

bestaand personeel of is dit vooral een begrotingstechnische beweging? Hangt een en ander 

samen met het nieuwe decreet Leerlingenbegeleiding, het omkaderingsmechanisme voor de 

CLB's? Welke nieuwe acties zijn mogelijk met dit budget?    

 

Er is eveneens een gedeeltelijke indexering van de Vlaamse dotatie van 26,9 tot 27,2 miljoen 

euro. Wat zou de toestand zijn wanneer de dotatie op hetzelfde niveau zou geïndexeerd worden 

als de dotaties van de Vlaamse gemeenten? Hoeveel middelen loopt de VGC hierdoor mis? 

 

Bij de ontvangsten voor het stedelijk beleid merkt de spreker een daling op van 18,367 miljoen 

euro naar 18,170 miljoen. De middelen voor het Stedenfonds stagneren. Op het Stedenfonds 

wordt nochtans een groeivoet toegepast. De middelen zouden dus moeten stijgen. Het Rekenhof 

geeft aan dat de VGC 1,2 miljoen minder krijgt uit het Stedenfonds omdat de indexering van 

3,5% wordt berekend op het bedrag na toepassing van de besparing van 6%. Was de besparing 

van Vlaanderen niet doorgevoerd bij de opmaak van de begroting 2020? Hoe komt het dat de 

middelen voor het Stedenfonds stagneren?   

 

Voor de Brede School worden de besparingen gehandhaafd. Wat is de verklaring hiervoor? 

Vallen de Vlaamse middelen weg voor de Romawerking? 

 

De buitengewone begroting bedraagt ruim 108 miljoen euro. De investeringsmiddelen stijgen 

met meer dan een kwart in vergelijking met 2020. Het toont mooi aan dat dit College het 

voorbije jaar niet enkel is bezig geweest met crisisbeheer. 

 

In de algemene verdeling van de uitgaven ziet fractievoorzitter Els Rochette vooral de uitgaven 

voor onderwijs en patrimonium stijgen. Wat is de oorzaak van de stijging van meer dan 4 
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miljoen euro uitgaven bij patrimonium? Is deze stijging volledig toe te schrijven aan de PPS-

projecten? 

 

De personeelsuitgaven stijgen met 12,57 %. Globaal stijgt het personeelsaantal van 739 naar 

744. De uitgaven stijgen van 62.791.516 euro naar 70.682.774 euro. Dat is goed nieuws, want 

het personeel is de motor van de VGC. One-brussels-sp.a blijft pleiten voor een dynamisch 

personeelsbeleid met voldoende budget en vlotte invullingen. Het is zeer positief dat er 

geluisterd is naar het personeel en dat er werk wordt gemaakt van de tweede pensioenpijler.  

  

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

sportinfrastructuur wordt een budget van 17,95 miljoen ingeschreven. De spreker vraagt naar 

een gedetailleerde uitsplitsing. 

 

In het kader van de investeringssubsidies voor het stedelijk beleid, voorziet de begroting in 

1,023 miljoen euro voor Centrum West. Er wordt eveneens ingezet op gedeelde infrastructuur 

in het kader van het transversaal beleid. Ook over dit onderwerp zou de spreker een meer 

concrete toelichting willen krijgen.  

 

Op pagina 43 van het begrotingsdocument leest de spreker dat het Stedenfonds opnieuw 

verlengd wordt. Dit roept uiteraard de vraag op hoever het staat met het Brusseldecreet, dat 

onder meer deze middelenstroom zal bundelen met de andere Vlaamse middelen die aan de 

VGC toegekend worden. 

 

Tot slot kijkt fractievoorzitter Els Rochette uit naar de vernieuwde Stadskriebels.  

 

Collegevoorzitter Elke Van den Brandt begint haar repliek met het antwoord op de eerste 

algemene vraag van fractievoorzitter Mathias Vanden Borre. Vandaag wordt de begroting 2021 

besproken, maar er is eveneens het strategisch meerjarenplan. Beide documenten moeten samen 

gelezen worden. De begroting is het antwoord op het meerjarenplan. Bovendien is zij van 

mening dat er gestreefd moet worden naar een meerjarenbegroting, maar de VGC beschikt 

hiervoor niet over het decretale kader. Momenteel moet de VGC werken met een jaarlijkse 

begroting. In nauw overleg met de Vlaamse Regering wordt gewerkt aan een aanpast juridisch 

kader. De collegevoorzitter geeft een duidelijk overzicht van de tot nog toe gezette stappen in 

dat dossier. De eerste stap van deze omslag is het meerjarenplan. De volgende stap is de uitrol 

van een nieuw financieel beheersysteem. Hiervoor werd de aanbesteding voor de software 

recent gegund.   

 

Wat betreft de vraag over de besteding van de covid-middelen verwijst ze naar een tabel die 

verspreid werd na de bespreking over de begrotingswijziging 2 en B voor 2020. Voor het 

voorliggende document zal dezelfde werkwijze worden toegepast.  

 

Het is juist dat er een aanzienlijke stijging is van de middelen vanuit Vlaanderen. Dat heeft 

onder meer te maken met de uitbreiding van het ondersteuningsnetwerk voor onderwijs en de 

toepassing van een bescheiden indexering. Op pagina 10 van de toelichting wordt de 

verhouding tussen Vlaamse, federale en Brusselse gewestelijke middelen voor de financiering 

van de VGC uitgelegd. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest draagt 36% bij, de Vlaamse 

Gemeenschap 33,5% en de federale overheid draagt net geen 9%. Zo goed als 22% van de 

inkomsten is afkomstig uit andere middelen.  
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Welke Vlaamse middelen structureel of eenmalig zijn, kan men terugvinden op pagina 11 van 

de toelichting. Een groot deel is structureel als gevolg van de uitbreiding van het 

ondersteuningsnetwerk waarvan eerder sprake is geweest.  

 

Raadslid Gilles Verstraeten vroeg een stand van zaken van de Brede School. In overleg met de 

verschillende partners wordt een evaluatie opgemaakt. Dit traject werd opgestart voor de 

coronacrisis, maar heeft daardoor aanzienlijke vertraging opgelopen. Het traject is opgeschoven 

en wordt vervolgd. In 2021 wordt hierover een stand van zaken gegeven.  

 

De 1,5 miljoen investeringssubsidies voor Welzijn en Gezondheid zullen enerzijds aangewend 

worden voor het verkrijgen of behouden van de erkenning van de Vlaamse instellingen door 

kwalitatieve infrastructuur. Daarnaast wordt verder ingezet op buurt- en nabijheidszorg. Wat 

de investeringen betreft voor Gezin verwijst de Collegevoorzitter naar het overzicht van de 

lopende projecten tijdens de bespreking van de begrotingswijziging 2020. Zij benadrukt dat 

investeringen in kinderdagverblijven samen gaan met een oproep naar een 

capaciteitsuitbreiding. De Vlaamse overheid liet vorige week weten dat de eerstvolgende 

oproep uitgesteld wordt naar februari 2021 i.p.v. januari.  

 

Op dit ogenblik is bijna 3,5 miljoen ingeschreven voor subsidies voor gezinsinstellingen: 2,5 

miljoen kan aangewend worden voor een kinderdagverblijf als VIPA niet mee investeert, 

350.000 euro voor buitenschoolse opvang en 600.000 euro voor Huizen van het Kind en andere 

gezinsondersteuning. Dat wordt verfijnd bij de concretisering van het investeringsplan. Die 

investeringen moeten samen gezien worden met 1,1 miljoen euro die ingeschreven is voor 

werken en erelonen voor de eigen gezinsinfrastructuur.  

 

De collegevoorzitter vervolgt dat deze investering ook gerelateerd is aan de 1,1 miljoen euro 

die is uitgetrokken voor werken en erelonen voor eigen gezinsinfrastructuur en de inrichting en 

bemeubeling ervan. Het budget voor werken en erelonen op deze artikels zal benut kunnen 

worden voor bouwwerken aan eigen infrastructuur zoals kinderdagverblijven. De VGC is nog 

in het bezit van 3 gebouwen van kinderdagverblijven die nog niet werden overgedragen aan 

een uitbater: De Hummeltjes in Evere, Onze Guitjes in Sint-Agatha-Berchem en Bambino in 

Sint-Jans-Molenbeek. 

 

Vervolgens gaat de spreker dieper in op de vraag over ouderen en hoe dat thema zal worden 

uitgewerkt doorheen de verschillende beleidsdomeinen. In het strategisch meerjarenplan wordt 

aangegeven dat zowel op het vlak van inspraak – het perspectief van ouderen – als van het 

aanbod op maat van deze doelgroep zal worden gewerkt. Zo werkt de VGC samen met het 

Brussels Ouderen Platform (BOp) modellen uit om ouderen te betrekken bij het beleid. Het 

perspectief van ouderen moet insijpelen in de beleidskeuzes. Samen met collegelid Smet wordt 

ook gewerkt aan een gezamenlijke convenant voor BOp. Daarnaast zet de VGC vanaf 2021 in 

op een versterkte ondersteuning van de lokale dienstencentra. De lokale dienstencentra zijn 

belangrijke ankerpunten voor buurtzorg en spelen een rol op het vlak van zorg en 

ondersteuning. Samen met de gemeenschapscentra en tal van sociaal-culturele organisaties 

doorbreken de lokale dienstencentra situaties van eenzaamheid en sociaal isolement. De VGC 

wil natuurlijk niet enkel ouderen bereiken die thuis wonen, maar ook de ouderen die in 

woonzorgcentra leven. Samen met het BOP en de partners uit de culturele sector wordt op een 

actieve manier getracht ouderen in de woonzorgcentra te betrekken. Daar zet collegelid Pascal 

Smet ook heel hard op in. Ten slotte wil het College ook actiever werken om ouderen met een 

migratieachtergrond te bereiken. Er is immers nood aan meer cultuursensitieve ouderenzorg. 
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Op de vraag van de heer Arnaud Verstraete naar de 8 groepen inzake participatie verwijst de 

collegevoorzitter naar de adviesraden en werkgroepen die de VGC rijk is. Het gaat dan 

bijvoorbeeld over de Adviesraad Gezin, de Adviesraad Cultuur, de jeugdraad of de sportraad. 

Een aantal van die adviesraden zijn bij de start van deze nieuwe legislatuur opnieuw 

samengesteld en heropgestart. Zij hebben de belangrijke rol om advies te geven op de 

verschillende aspecten van het beleid. Het doel is uiteraard om hen bij de operationalisering 

van de beleidsdoelstellingen uit het strategisch meerjarenplan te betrekken. 

 

Zoals vorige week al aangegeven, zullen niet alle covid-middelen die in 2020 ontvangen werden 

ook onmiddellijk worden uitgegeven. Een deel wordt gereserveerd voor 2021. Dat is een heel 

bewuste keuze. De impact op zorg en welzijn zal heel lang doorwegen. De VGC zal die 

middelen – waarvoor ze overigens heel erkentelijk is – voor een stuk in 2020 opnemen om acute 

noden te lenigen, maar er moeten ook middelen naar 2021 en later worden doorgeschoven. De 

VGC blijft dus inzetten op een aantal aspecten, waaronder zeker de ondersteuning en de 

begeleiding van mensen in armoede. De dialoog met mensen in armoede moet ook versterkt 

worden zodat ze bij het beleid betrokken worden. Er zijn ondertussen 4 projecten opgestart met 

de armoedeverenigingen die zullen uitmonden in goede praktijken om drempels tot 

maatschappelijke participatie wegwerken. In 2021 wordt gewerkt aan het dichten van de 

digitale kloof. Samen met collegeleden Sven Gatz en Pascal Smet werkt de collegevoorzitter 

aan de toegang tot grondrechten zoals een inkomen, onderwijs, gezondheid of vrije tijd. Ook 

aan sterke sociale netwerken en sociaal gewaardeerde rollen voor mensen die geen toegang 

hebben tot de arbeidsmarkt wordt gewerkt. 

 

Het Kinderarmoedeplan 2021-2025 zal in het begin van januari 2021 in de Raad van de VGC 

worden besproken. Ook hier gaat de VGC uit van continuïteit van de acties ten opzichte van 

vorige legislatuur, met een focus op preventieve gezinsondersteuning, kinderopvang en 

kleuterparticipatie. Daarnaast zal scherper worden toegewerkt naar die gezinnen waarvoor de 

VGC het meest verschil kan maken. Op het vlak van preventieve gezinsondersteuning wordt 

proportioneel gewerkt aan een aanvullend en laagdrempelig aanbod in welbepaalde regio’s en 

buurten. Voor de toegankelijkheid van de kinderopvang wordt ingezet op de toeleiding van 

gezinnen in kwetsbare situaties naar de kinderopvang en de versterking van de sociale functie 

van de kinderopvang. Inzake kleuterparticipatie wordt de campagne Vroege Vogels uitgebreid 

met diverse initiatieven die de communicatie rond onderwijs in Brussel voor ouders 

optimaliseren. 

 

Het coronaplan van de huisartsenkring werd op het College van 26 november 2020 

goedgekeurd. Dit project loopt van 1 december 2020 tot en met 31 december en het zal zich in 

2021 verder zetten. De hoop is dat het niet nodig zal zijn, maar de middelen worden wel 

vrijgemaakt zodat de Vlaamse huisartsenkring de strijd tegen het coronavirus kan voortzetten. 

 

Vorige week lichtte de collegevoorzitter al toe dat de VGC wil inzetten op het versterken van 

ontwikkelingskansen en het mentaal welzijn van kinderen en jongeren. De coronacrisis heeft 

een zware impact op hun mentaal welzijn. Het regent ook verontrustende berichten. Er staan 

een aantal initiatieven in de stijgers. Het gaat dan onder meer over projecten die inzetten op 

gespecialiseerde psychologische hulp en begeleiding binnen de werking. De administratie is 

studiewerk aan het verrichten rond een aantal denksporen om het mentaal welzijn van kinderen 

en jongeren te ondersteunen. 

 

Inzake de stijging van 7 naar 9 miljoen euro bij ‘diversen’ zal een lijst aan het verslag worden 

toegevoegd. De stijging in diverse inkomsten is verdeeld over verschillende artikels in de 



- 15 - 

 

begroting. Het gaat over middelen die voortkomen uit eigen ontvangsten, zoals schoolgelden, 

gelden voor deelname aan speelpleinen of prestaties geleverd door ons revalidatiecentrum. 

 

De heer Jan Busselen, die een vraag stelde over de stijging van de schuld, zal zelf ook gemerkt 

hebben dat het schuldvolume afneemt van 31,80 miljoen in 2019 over 28,96 miljoen in 2020 

tot 26,46 miljoen in 2021. De stijging zit in de schuldenlast, dus de intresten en aflossingen: 

van 5 miljoen in 2020 naar 5,2 miljoen in 2021. Dat is een zeer relatieve stijging die gekoppeld 

is aan het geschatte volume aan leningen, met name 4,3 miljoen euro. Dit hangt geenszins 

samen met DBFM-dossiers zoals Kasterlinden of Zaveldal. Het voordeel van de PPS’en is net 

dat het risico maximaal wordt gelegd bij de ontwikkelaar en niet bij de publieke partner, de 

VGC dus. 

 

Om de 3 miljoen euro onuitgegeven middelen in 2020 toe te lichten, wijst de spreker op de 

meer dan 1.500 begrotingsartikels van VGC, waardoor er altijd een kleine afwijking bestaat 

tussen wat wordt begroot en wat uiteindelijk wordt uitgegeven. Op een begroting van 209 

miljoen euro is 3 miljoen minder dan 1,5 %. Dat wil zeggen dat de begroting voor 98,5 % wordt 

uitgevoerd. Dat is een stevig percentage. Een belangrijk deel van de marges in de begroting zijn 

personeelsartikelen. De niet-realisatie van uitgaven is zeker geen bewuste keuze van de VGC. 

Het is een natuurlijk proces: personeel komt en gaat, diverse verlofvormen kunnen worden 

opgenomen, met corona zijn de aanwervingen minder snel verlopen dan gepland… Dat is niet 

omdat het College dat zo wil, maar omdat de realiteit dit heeft afgedwongen. Daarnaast zijn er 

ook de werkingskosten. Er werd tijdens beide lockdowns en de vakantieperiode daartussen ook 

minder uitgegeven op het vlak van administratieve werkingskosten. De onderbenutting ligt dus 

zeker niet bij de subsidiëring en ondersteuning van organisaties. 

 

De besparing door Vlaanderen op het Stedenfonds in 2020 werd inderdaad pas doorgevoerd bij 

begrotingswijziging 1 en A. Vandaar dat het nu lijkt alsof de Stedenfondsmiddelen ten opzichte 

van 2021 gelijk blijven op 17,3 miljoen euro. In realiteit was er eerst een besparing en werd 

daarna de groeivoet van 3,5% toegekend, zodat nu inderdaad opnieuw op hetzelfde 

subsidiebedrag wordt geland. De traditie van het Stedenfonds dat blijft stijgen wordt zo echter 

wel doorbroken. 

 

Vlaanderen heeft in 2020 6 % bespaard op Brede School. Die besparing was recurrent. De VGC 

heeft dat in 2020 met eigen middelen gecompenseerd. De middelen die naar Brede School gaan 

blijven gelijk. De VGC past bij omdat het belangrijk is dat deze werking wordt verdergezet. Er 

loopt overigens ook een hervormingstraject. 

 

Voor het project Roma@work van Foyer is er zekerheid over ESF-middelen van 161.000 euro 

tot en met 2022. Voor de coördinatie van de Romawerking van de VGC is er een structurele 

financiering van 60.000 euro met Stedenfondsmiddelen. Over een verlenging van het project 

Buurtstewards zijn de gesprekken met Vlaams minister Bart Somers aan de gang. Dat gaat over 

een project van 200.000 euro dat momenteel loopt tot 31 augustus. De verderzetting is niet 

zeker voor 2022, maar er wordt gehoopt dat de bevoegde Vlaamse minister dit verlengt 

aangezien het over 4 stewards gaat. Overigens geldt dit ook voor Gent, Antwerpen en Sint-

Niklaas. 

 

De stijging van meer dan 4 miljoen euro bij de gewone uitgave bij Patrimonium is voor een 

stuk het gevolg van stijgende kosten zoals indexeringen. Daarnaast worden er budgetten voor 

specifieke covid-gerelateerde uitgaven vrijgemaakt, zoals extra poetsbeurten in gebouwen. 
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De collegevoorzitter kondigt ten slotte een investeringssubsidie aan D’Broej voor jeugdhuis 

Centrum West aan in het kader van de oproep Sociale Infrastructuur van de Vlaamse 

Gemeenschap. De bouwheer van het jeugdcentrum is de gemeente Sint-Jans-Molenbeek. Het 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de gemeente Sint-Jans-Molenbeek cofinancieren de 

nieuwbouw van het nieuwe jeugdcentrum. 

 

Collegelid Sven Gatz begint met een toelichting van de inbreng van de VGC in gewestelijke 

projecten rond schoolverzuim. Wanneer de middelen in de gewestelijke begroting gekend zijn, 

worden een aantal rondes opgezet waarbij die middelen worden toegekend. Zowel de VGC als 

de Cocof worden daar heel nauw bij betrokken. Dat gebeurt door de mensen op het terrein, 

maar ook door de mensen in de kabinetten en vanuit de dubbele rol van de collegeleden. De 20-

80-verhouding wordt daarbij steeds gehandhaafd. De keuze van scholen gebeurt ook met 

medeweten van de VGC. 

 

De tabel met 17 onderwijsprojecten die in 2021 gerealiseerd zullen worden, zal bij het verslag 

worden gevoegd. De cijfers van de nieuwe plaatsen voor 923 kinderen in het basisonderwijs en 

782 in het secundair onderwijs liggen in de lijn van de cijfers die de spreker vorige week al 

communiceerde. Het gaat over diverse projecten, met stevige tot kleinere bedragen, waarbij 

wordt gelet op een objectieve verdeling tussen de onderwijsnetten en de gemeenten. 

 

Saint-Michel is een groter project dat is open gegaan. Als het coronavirus het toelaat, zou een 

bezoek inderdaad zinvol zijn. Het Pacheco-scholenproject is ondertussen in ontwikkeling. 

Daarnaast is er het grote project van Deleers, al zou een meer wervende naam dan de verwijzing 

naar straatnaam zeker welkom zijn. 

 

Naar een naam die wat meer begeestert, wordt volop uitgekeken. Nu verwijst de naam gewoon 

naar de straat waar het bouwterrein op uitgeeft. Het is de bedoeling er 2 basisscholen en 1 

secundaire school te bouwen. Voor de basisscholen verkeert de VGC in een zeer gevorderd en 

constructief overleg met de gemeente Anderlecht en voor de secundaire school wordt 

onderhandeld met het GO!. Het laatste project dat bijna af is, was de Gallaitstraat met een 

partner uit het vrije net. Vandaar dat nu eerst naar het GO! wordt gekeken. De gesprekken lopen 

nog. Er wordt natuurlijk betrokkenheid en ook een investering van de besturen gevraagd 

wanneer de VGC een afbetaling op zich neemt binnen een DBFM 

(Design&Build&Finance&Maintain) of liever een DBF-constructie. Van de inrichtende 

machten is dan een welomschreven bijdrage voorzien zodat het project sluitend is en het 

duidelijk is dat het betrokken net daar volledig in meegaat. Hoe groot de secundaire school 

moet zijn en welke richtingen er worden aangeboden wordt in alle openheid met de netten 

besproken om het aanbod in Brussel zo complementair mogelijk te houden.  

 

Op deze plek wordt gebouwd omdat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de gemeente 

Anderlecht de Biestebroeck Wijk willen in- en uitbreiden. Over de jaren heen komen er 

woningen voor 15.000 Brusselaars bij. Het wordt zeer groot en een zeer interessante 

omvorming van een postindustriële site tot woongebied. Voorts zijn er in Vorst nog lacunes op 

het vlak van secundair onderwijs. Het terrein ligt op de grens tussen Anderlecht en Vorst. Dat 

stukje Brussel wordt binnen 10 jaar onherkenbaar, maar dan in positieve zin.  

 

Voor de sites Saint-Michel, Pacheco en Deleers wordt een korte fiche met basisinformatie 

bezorgd. 
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In Kasterlinden in Sint-Agatha-Berchem bestaat al sinds mensenheugenis een school voor 

bijzonder onderwijs voor het basis en secundair onderwijs. Het is de oude provinciale school 

die door de vorige minister een volledige make-over heeft gekregen. Ze blijft daar bestaan en 

werkt zeer goed. omwille van de knowhow over de begeleiding van andere scholen met 

gelijkaardige uitdagingen is de VGC met het ondersteuningsteam begonnen om het kinderen 

met een beperking gemakkelijker te integreren in het regulier.  Dat is nog voor het M-decreet 

en is begonnen met ongeveer 65 mensen. De middelen vanuit de Vlaamse overheid zijn wel fel 

gestegen en er zijn nu 130 mensen. Ondanks de kritiek op het M-decreet is de ondersteuning in 

de verschillende scholen zowel binnen als buiten Brussel enorm toegenomen. Deze 130 mensen 

gaan verhuizen naar de 2 vrijgekomen verdiepingen van de Technologiestraat. Er is zelfs dit 

jaar een lichte verhoging geweest van het aantal personeelsleden met middelen van de Vlaamse 

overheid.  

 

Wat het aflopende verhaal van de relatie met Coovi aangaat, is de campus al een tijdje geleden 

overgedragen aan het gemeenschapsonderwijs GO! Tegelijkertijd is het engagement aangegaan 

om nog te investeren in sommige gebouwen, het laatste 8 miljoen euro of zelfs iets meer. Vooral 

de lokalen voor bakkerij, slagerij en de middenstandberoepen is net achter de rug. Coovi blijft 

in goede handen achter. De school zal zeker nog een belangrijke rol blijven spelen voor heel 

wat beroepen in het hele Brussels Hoofdstedelijke Gewest.  

 

Wat de al dan niet uitzonderlijke onderhoudswerken in de DBF-projecten aangaat is er maar 

één DBFM project, Kasterlinden. De VGC is huurder en voor onderhoud is een bedrag 

afgesproken. De andere onderhoudswerken zijn de normale onderhoudswerken die een 

dergelijke school vereisen. De andere projecten zijn DBF-projecten. Het onderhoud is dan ten 

laste van de VGC of van de inrichtende macht die het gebouw gebruikt of van beide.  

 

Inzake de schuld van de VGC moet een onderscheid worden gemaakt tussen verschillende 

aspecten. Enerzijds de 'normale' schulden, anderzijds de schulden die aan grote het 

onderwijsprojecten zijn gelinkt. Deze laatste worden gedekt door de middelen die van het 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest of de federale overheid komen. Dat gebeurt door subsidies te 

verlenen aan inrichtende machten ofwel door de bedragen te spreiden. Ze verhuizen dan van de 

gewone naar de buitengewone begroting over de jaren heen om aflossingen in canon mogelijk 

te maken. Die projecten zijn van a tot z gedekt. De Vlaamse Gemeenschap laat de VGC 

decretaal, maar een welomlijnde schuldgraad toe. In het kader van een goed beheer moet dus 

rekening worden gehouden met plafonds van schulden die we mogen aangaan.  

 

Wat het IT materiaal betreft is, na de besprekingen van de begrotingscontrole, een lijst bezorgd 

van de scholen die vorig jaar IT materiaal hebben gekregen zowel voor de aankoop van tablets 

als digitale schoolborden met het bedrag dat daar tegenover staat. Dat wordt dit jaar herhaald.  

 

De keuze is nu politiek bijna rond voor het omvormen van speelplaatsen. In de toekomst en dat 

moet uit een enquête blijken, kunnen misschien wat meer middelen van buitenspel naar IT gaan. 

Dat zijn keuzes die na bestudering van de enquêtes door de administratie gemaakt moeten 

worden. De vraag is hoe groot de nood is en wat de VGC en de Vlaamse overheid kunnen doen. 

 

Voorts is gevraagd naar menstruatiemateriaal voor jonge meisjes in armoede. Samen met het 

collegelid bevoegd voor Welzijn en Gezondheid wordt met open blik onderzocht welke 

projecten met welke middelen kunnen worden opgezet. Op dit ogenblik is nog niets in de 

begroting opgenomen, maar eventuele projecten worden zeker in optie genomen. 
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Op het vlak van personeel wordt een lichte verhoging van voltijds equivalenten vastgesteld. 

Kosten voor personeel stijgen relatief te veel, een vaststelling zonder waardeoordeel. De 

stijging is hoger dan wat de VGC aankan en staat in verhouding met de uitbreiding van de 

bevoegdheden. De vraag is hoe zo goed mogelijk het evenwicht en tegelijk de tevredenheid van 

medewerkers en ambtenaren kan worden behouden.  

 

De stijging heeft te maken met anciënniteit en barema's, en automatische indexering. De 

overheid moet daar een antwoord op bieden. Op middellange termijn is beslist dat een tweede 

pensioenpijler voor contractuele personeelsleden van de VGC goed is voor de aantrekkelijkheid 

van de administratie en voor de financiële zekerheid van de medewerkers. Het biedt ook 

voordelen die voor de werkdruk een verschil kunnen maken. Statutaire personeelsleden 

vervangen in geval van ziekte is niet altijd eenvoudig. Voor een tijdelijk ziek personeelslid moet 

buiten de verloning van het zieke personeelslid, een nieuwe tijdelijke aanwerving gebeuren. 

Vervangingen zijn gemakkelijker met contractuele personeelsleden. De hoop is om die manier 

ook in de teams de werkdruk te verlagen of op zijn minst draaglijk te houden. 

 

Een maand geleden is het eerste voorstel aan de vakbonden doorgegeven. Dat voorstel is 

niet negatief, maar eerder positief onthaald. In de komende weken zal daar zeker meer 

duidelijkheid over zijn. Dan wordt daarover in een ander debat volledig transparant 

gecommuniceerd. Het plan bestaat om aansluiting te zoeken bij het Pensioenfonds van de 

Vlaamse overheid en 4% op de werkgeversbijdrage bij te leggen als VGC. Vlaanderen legt 3% 

op. De vakbonden wordt dus tegemoet getreden met een meer dan respectabel voorstel. Over 

de andere punten wordt nog onderhandeld. 

 

Het heeft niets te maken met de aantrekkelijkheid van het lerarenberoep. Leraren hebben een 

ander statuut en vallen onder de Vlaamse Gemeenschap. De VGC heeft onderwijzend personeel 

binnen de eigen inrichtende macht of binnen het onderwijscentrum Brussel, maar de reguliere 

leraar of lerares in het basis of secundair onderwijs in Brussel wordt rechtstreeks door 

Vlaanderen betaald. Elk jaar vloeit ongeveer 1 miljard euro van Vlaanderen naar Brussel. Meer 

dan driekwart is aan onderwijs gewijd. Het grootste deel van 800 miljoen euro gaat naar de 

lonen van de gewaardeerde leerkrachten van het Nederlandstalig onderwijs. De 

aantrekkelijkheid van het beroep, ook dankzij de zij-instromers wat goede effecten heeft 

opgeleverd, is volledig in handen van de Vlaamse Regering. 

 

De bedragen die naar de gemeenschapscentra gaan, zijn volgens collegelid Pascal Smet 

indicatief. Het kan zijn dat de bedragen niet allemaal tijdens het begrotingsjaar 2021 worden 

uitgegeven. Dan worden ze verschoven zoals dat gebruikelijk is. De keuzes zijn intussen 

gemaakt, rekening houdend met de huidige toestand. De Markten wordt opgestart. Aan de 

Vaartkapoen wordt verder gewerkt en Elzenhof wordt afgewerkt. Twee grote nieuwe projecten 

worden tijdens deze legislatuur opgestart, Maalbeek en Nekkersdal. Er wordt in 2 miljoen 

euro voorzien voor Maalbeek, voor Nekkersdal in 6 miljoen euro.  

 

Voor een aantal eerder opgesomde projecten wordt 1,7 miljoen euro uitgetrokken. 5 miljoen 

euro is bestemd voor instandhoudingswerken aan de andere gemeenschapscentra. Met soms 

belangrijke ingrepen worden de centra up-to-date gehouden aangepast aan de huidige normen. 

300.000 euro gaat naar kunstintegratie. 

 

Tijdens deze regeerperiode wordt een aantal dossiers voorbereid voor de komende jaren. Er zijn 

investeringsplannen op de langere termijn voor de gemeenschapscentra Ten Noey, Ten 

Weyngaert en WaBo.  
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De heer Mathias Vanden Borre stelt vast dat de investeringssubsidies voor culturele instellingen 

dalen met 300.000 euro. Dat klopt maar ten dele: in de begroting van vorig jaar werd 300.000 

euro vrijgemaakt voor Circus Zonder Handen. Dat bedrag, dat wordt ingezet binnen een 

wijkcontract dat vertraging oploopt, wordt vermoedelijk pas in 2024 uitgegeven. 

 

Voor Muntpunt wordt geïnvesteerd in een nieuwe sorteerrobot. De oude is stilaan versleten en 

moet in 2023 worden vervangen. Daarom wordt nu al een dossier opgesteld. 

 

Uit de talrijke bevragingen en uit de goede contacten die de VGC met kunstenaars onderhoudt, 

blijkt dat er een grote behoefte is aan meer kunstenaarsateliers. Uit de analyse in samenwerking 

met alle bestaande participatieorganen komt dat als grootste nood naar voren. De VGC 

investeert fors in atelierruimte in Brussel, en daarnaast in ‘Kunstenaars in de klas’ en ‘Digitaal 

ontmoeten’. De 1,9 miljoen euro komt uit het Lambermontfonds. 

Inzake jeugdbeleid worden vragen van jeugdbewegingen gehonoreerd. Diende Centrum West 

in Sint-Jans-Molenbeek een groot dossier in om in het kader van het lopende wijkcontract het 

bestaande gebouw te verkopen en in de buurt een nieuw onderkomen te vinden. Het gaat om 

een cofinanciering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Vlaamse Gemeenschap en de 

VGC.  

 

Inzake sportbeleid blijkt uit de analyse dat er behoefte is aan extra infrastructuur in Brussel, 

met name aan zwembaden en omnisportzalen. Omnisportzalen worden gebouwd bij scholen. 

Zo kunnen schoolkinderen er tijdens de schooluren gebruik van maken, en de rest van de 

Brusselaars ’s avonds, in het weekend en tijdens schoolvakanties. Op die manier wordt het 

beleid van oud-collegelid Guy Vanhengel voortgezet onder huidig collegelid Sven Gatz. 

 

In het dossier-Coovi, ten belope van iets meer dan 7 miljoen euro, was het 

Gemeenschapsonderwijs vragende partij voor een grotere sportinfrastructuur aldaar. Op korte 

termijn kwam er 1 miljoen euro van Vlaanderen en moest de VGC afgerond 6 miljoen euro zelf 

op tafel leggen. De grote omnisportzaal zou ook een klimmuur krijgen, waarmee een groot 

Brussels manco zou worden opgevuld, maar helaas kon die niet gerealiseerd worden in de toren 

van Coovi. Ondertussen is de situatie totaal gewijzigd. Het Gemeenschapsonderwijs heeft te 

kennen gegeven niet langer geïnteresseerd te zijn in een grote sportinfrastructuur op de campus. 

Door alle vertragingen en andere belemmeringen heeft het College uiteindelijk afgezien van de 

bouw van de Coovisportzaal. Het heeft dat ook aan Vlaanderen laten weten. In het verleden is 

al meermaals gebleken dat mechanismen die voor Vlaanderen heel logisch zijn, moeilijk 

toepasbaar zijn in Brussel. Daarom werd een constructieve dialoog opgezet, zowel met de 

minister-president van Vlaanderen als met de Vlaamse minister van Sport, enerzijds om te 

kijken hoe toekomstige sportinvesteringen in Vlaanderen geconcentreerder kunnen gebeuren, 

rekening houdende met de eigenheid van Brussel, en anderzijds om na te gaan hoe de door 

Vlaanderen beloofde 1 miljoen euro geheroriënteerd zou kunnen worden en onmiddellijk 

beschikbaar zou kunnen zijn voor een ander project dan Coovi. Dat overleg met Vlaanderen 

blijft lopen en werpt hopelijk binnenkort vruchten af.   

 

Gezien de gewijzigde situatie en de herroepen vraag van het Gemeenschapsonderwijs zal de 

VGC afzien van de bouw van een omnisportzaal annex klimmuur op de campus Coovi. Voor 

de klimmuur worden nu samen met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest andere mogelijkheden 

verkend, waarop het collegelid nu nog niet kan ingaan. Hij blijft wel van mening dat Brussel 

een echt goede kliminfrastructuur kan gebruiken. Aangezien het collegelid in de Brusselse 
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Hoofdstedelijke Regering bevoegd is voor Stedenbouw, heeft hij een goed zicht op mogelijke 

opportuniteiten. 

 

Wat de sportinvesteringen betreft, wordt de lijn verdergezet: ze worden gekoppeld aan scholen 

en waar mogelijk ge-cofinancierd door andere overheden. 

 

De heer Mathias Vanden Borre (N-VA) verklaart zich niet akkoord met de analyse van 

collegevoorzitter Elke Van den Brandt over het meerjareninvesteringsplan. Hij vraagt zich af 

waarom het niet zou lukken om een plan op te stellen, aangezien er wel 

meerjareninvesteringsplannen 2011-2015 en 2016-2020 waren. Hij ziet geen enkel beletsel om 

nu ook een investeringsplan uit te werken. Bijna halfweg de regeerperiode is nog altijd niet 

duidelijk welke richting het College uit wil. Zo’n meerjareninvesteringsplan is geen in steen 

gebeiteld document en natuurlijk wordt er gaandeweg een en ander aangepast, maar het geeft 

wel duidelijk de koers aan die het College wil varen. Het raadslid vraagt zich sinds de 

verkiezingen al anderhalf jaar, met de verkiezingsslogan van Groen ‘Want het kan anders’ in 

het achterhoofd, wat er dan precies anders kan. Hij vraagt om een voorlopig document waaruit 

op te maken valt wat er al veranderd is en wat er nog zal veranderen. Zijns inziens zou het van 

fatsoen getuigen om de raadsleden in te lichten over de plannen op langere termijn. Het raadslid 

vergelijkt met zijn ervaring als gemeenteraadslid in Brussel-Stad: daar krijgen de raadsleden 

een document waarin zaken verduidelijkt én becijferd worden. Een visie gekoppeld aan cijfers 

is volgens hem op ongeveer elk beleidsniveau gangbaar: waarom kan dat dan niet in de VGC? 

 

Daarnaast wil het raadslid een discussie openen waarvan hij terdege beseft dat ze niet in het 

tijdsbestek van deze commissie kan worden afgerond: de scholenbouw, waarover raadslid Guy 

Vanhengel de voorzet heeft gegeven. Er wordt geïnvesteerd in scholen, om het belang van de 

Vlaamse Gemeenschap te bestendigen en relevant te houden in Brussel. De N-VA-fractie is 

zeker niet tegen dat principe op zich gekant, maar naast die vraag moet volgens hem nog een 

hele reeks andere vragen worden gesteld. Waarom trekt bijvoorbeeld een groot deel van de 

Vlaamse gemeenschap weg uit Brussel? Waarom doen veel Brusselse gemeenten nog altijd niet 

méér om de Vlaamse gemeenschap te koesteren? Het zijn relevante vragen die tot een 

interessante discussie zouden kunnen leiden, maar nu evenwel te ver weg zouden leiden van de 

begroting. 

 

Tot slot gaat het raadslid kort in op de toelichting van collegelid Pascal Smet. Hij is verheugd 

om eindelijk meer te vernemen over het fundamenteel belangrijke Coovi-project, een van de 

cruciale investeringen in het meerjareninvesteringsplan van de vorige regeerperiode. 

 

Dit was daarin een van de grote topics. Coovi werd letterlijk als te realiseren project in het plan 

vermeld. Raadslid Mathias Vanden Borre vindt het zeer te betreuren dat dit niet werd 

gerealiseerd en dat de zwarte piet wordt doorgeschoven naar het Gemeenschapsonderwijs. Men 

kan zich afvragen of het collegelid al niet langer wist dat dit project er niet zou komen. Werd 

er niet gewoon een uitweg gevonden? Volgens het raadslid blijven er enkele onopgeloste 

vragen. In het verleden werd verwezen naar een mobiliteitsprobleem dat het dossier blokkeerde. 

Er was nochtans een principieel akkoord tussen alle betrokken partners om dit project te 

realiseren. Als een deus ex machina kwam toen de blokkerende mobiliteitsdiscussie, waarvan 

intussen een factuur ten belope van 100.000 euro in de begroting staat. Het raadslid vindt het 

vreemd dat er nu wordt gezegd dat het Gemeenschapsonderwijs zelf geen vragende partij meer 

is. Hij vraagt zich af of er niet meer speelt. Welke grote school is nu niet geïnteresseerd om een 

dergelijk mooi project te realiseren op de eigen campus? Er was een meerwaarde, de 



- 21 - 

 

sportinfrastructuur was reeds aanwezig, er was een duidelijk project en er was financiering. 

Waarom moet men dit dan niet meer hebben? Welke rol speelde die mobiliteitsdiscussie? 

 

De spreker heeft verder nog een vraag over de gemeenschapscentra. Er wordt geïnvesteerd in 

een aantal projecten, zoals bijvoorbeeld voor de infrastructuur van Nekkersdal. Gebeurde er een 

studie? Aan welke concrete noden wordt bijvoorbeeld de 6.000.000 euro uitgegeven die nu 

wordt geïnvesteerd? Wat zal er worden verbeterd aan gemeenschapscentra zoals Nekkersdal, 

De Maalbeek en de andere die werden aangehaald? Zijn er studies gebeurd over de noden van 

deze centra? Er werd al dikwijls verwezen naar de beheersplannen voor de 

gemeenschapscentra. Het raadslid zou deze graag in de Raad willen bespreken. 

 

Raadslid Arnaud Verstraete (Groen) bedankt het College voor de uitgebreide antwoorden. 

Veel vragen over de specifieke basisallocaties werden reeds beantwoord. Hij verschilt van 

mening met de heer Mathias Vanden Borre op verschillende punten. Het raadslid vindt dat men 

niet moet vallen over een uitstel van een investeringsplan van deze omvang. Het komt er wel 

degelijk. Volgens hem doet het College verder met wat goed werkt, en worden er zaken aan 

toegevoegd. 

 

Het strategisch meerjarenplan verdient volgens het raadslid meer respect. Het is meer dan een 

vodje papier. Meer dan 1.000 Brusselaars hebben zich daarvoor ingezet in een lastige periode. 

Nadien ging de administratie ermee aan de slag en heeft het College zijn schouders eronder 

gezet. Deze inspanning werd gedaan voor iets dat niet verplicht is. Dit plan werd opgesteld 

vanuit een overtuiging die de Groen-fractie deelt.  

 

De spreker spreekt zijn lof uit voor politici die uitdagingen zien en gepassioneerd aan de slag 

gaan om oplossingen te zoeken en te vinden. Daartoe mobiliseerde men verschillende mensen. 

Het College heeft dus medestanders gezocht en gevonden. Volgens het raadslid onderscheidt 

het College zich daardoor van andere bestuurders. Dit is wat hem betreft een betere invulling 

van de rol van politicus dan het leggen van de schuld bij iemand anders. 

 

Wat onderwijs betreft heeft Groen steeds gezegd dat investeringen een absolute topprioriteit 

moeten zijn. Er was vaak consensus over het feit dat een versterking van het onderwijs bijdraagt 

aan de aanwezigheid en de kennis van het Nederlands bij de hele bevolking in Brussel. In die 

zin zijn bijkomende investeringen in onderwijs vanuit Vlaanderen eigenlijk een evidentie. 

Groen is daarvan nog steeds voorstander. 

 

De heer Gilles Verstraeten begrijpt niet waarom er wordt gezegd dat de Vlaamse 

Gemeenschap niet zou investeren in onderwijs. Het mag natuurlijk altijd meer zijn, maar dat 

geldt voor alle bevoegdheden. De Vlaamse Gemeenschap investeert in bijkomende 

onderwijscapaciteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De VGC doet dat ook en krijgt 

daarvoor belangrijke middelen vanuit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Dat komt 

voornamelijk omdat de Cocof middelen tekort komt en de VGC 2 euro ontvangt tegenover elke 

8 euro voor hen. Dat is een goede afspraak. Het overgrote deel van die middelen gaat naar 

onderwijs. De spreker is daarover tevreden en ziet niet in waarom er een discussie wordt 

uitgelokt. Er gaat reeds een disproportioneel groot deel van de Vlaamse capaciteitsmiddelen 

naar het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Voor uitbreiding van de onderwijscapaciteit gaat er 

meer geld naar Brussel dan naar andere centrumsteden. 

 

Raadslid Guy Vanhengel zegt dat er inderdaad inspanningen worden gedaan, maar niet meer 

dan voor andere centrumsteden. De grootste inspanningen worden geleverd voor Antwerpen. 
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Daar moet ook een aanzienlijke inspanning gebeuren om bij te benen. Voor Brussel is er steeds 

de discussie dat wie zich aanmeldt voor het Nederlandstalig onderwijs niet echt Nederlandstalig 

is. Vanuit Vlaams standpunt vragen sommigen zich af of die investering wel moet worden 

gedaan. Vanuit de N-VA-fractie was de rem om te investeren omwille van die reden het grootst. 

Indien er een disproportionele bijdrage is, dan is die volgens de spreker voornamelijk ten nadele 

van Brussel. 

 

De spreker wou geen polemiek veroorzaken. Hij vond het een uitstekend voorstel van het 

collegelid bevoegd voor Onderwijs om de nieuwe projecten te gaan bezichtigen wanneer dit 

mogelijk is. 

 

Collegevoorzitter Elke Van den Brandt geeft bijkomende toelichting over de verschillende 

documenten en de stand van zaken ten opzichte van vorig jaar. Zij hoopt de raadsleden ervan 

te overtuigen dat er geen vertraging werd opgelopen. Deze regeerperiode werd er met een 

jaarlijkse begroting gewerkt, die vandaag wordt besproken. Daarnaast is er een 

investeringsplan. Net zoals tijdens de vorige regeerperiode loopt het investeringsplan 1 jaar 

langer dan een legislatuur, maar heeft het eveneens een totale looptijd van 5 jaar. Dit stelt een 

nieuw College in staat om een nieuw investeringsplan op te stellen en uit te rollen. De datum 

waarop tijdens de vorige legislatuur het Investeringsplan 2016-2020 werd besproken, was 3 mei 

2016. Net zoals tijdens de vorige regeerperiode heeft het College een investeringsplan, dat in 

het voorjaar van 2021 zal worden besproken. Dat investeringsplan zal lopen van 2021 tot 2025. 

Net zoals vorig jaar kan de eerste weerslag van dit investeringsplan reeds in deze begroting 

worden gevonden. Het College zal dit in detail komen toelichten. 

 

De collegevoorzitter merkt op dat zij eerder meldde dat men wettelijk gezien nog geen 

meerjarenbegroting kan opstellen. Er is enerzijds een investeringsplan, dat over 5 jaar loopt, en 

anderzijds een jaarlijkse begroting. De VGC is een omslag naar een meerjarenbegroting aan het 

maken. Hiervoor zijn nog enkele aanpassingen nodig aan decreten en ministeriële besluiten. 

Deze gebeuren volgens de collegevoorzitter in goed overleg met Vlaams minister Benjamin 

Dalle. Verder moet de VGC het boekhoudkundig systeem en de bijhorende software aanpassen. 

Deze omslag was er niet tijdens de vorige legislatuur. Het College wenst het goede voorbeeld 

te volgen van de BBC-cycli van de Vlaamse steden en gemeenten. Volgens de collegevoorzitter 

is dit een zware operatie, die veel tijd en energie vraagt. Er werd echter geen vertraging 

opgelopen in het opleveren van de verschillende documenten. Het strategisch meerjarenplan is 

een voorsmaakje van de meerjarenbegroting. 

 

Collegelid Pascal Smet komt terug op gemeenschapscentrum Nekkersdal. Er is behoefte aan 

een gemeenschapscentrum, maar de staat van het gebouw is bekend. Er is een opportuniteit met 

de Luisterbibliotheek van de Vlaamse Gemeenschap, een gebouw dat er vlak naast ligt en dat 

te koop wordt gesteld. Er moet dus worden bekeken of er geen grotere ingreep kan gebeuren 

voor een nieuw gemeenschapscentrum. Stad Brussel wordt daarbij betrokken. Met alle 

betrokkenen zal worden bekeken wat de juiste omvang is voor een gemeenschapscentrum en 

welke andere functies daar eventueel in kunnen worden ondergebracht. 
 

Het collegelid legt uit dat er misschien nog andere functies mogelijk zijn, maar dat het te vroeg 

is om daar al uitspraak over te doen. Het College zal trachten om begin volgend jaar een 

projectdefinitie vast te stellen. Daartoe wordt nu zo veel mogelijk informatie verzameld. 

 

Met betrekking tot de sportinfrastructuur voegt collegelid Sven Gatz nog toe dat de nieuwe 

Leersite in Anderlecht over een volwaardige sportzaal zal beschikken. Die zaal zal misschien 
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minder groot zijn dan de zaal die eerst gepland was, maar binnen enkele jaren zal Anderlecht 

op een nieuwe sportinfrastructuur kunnen bogen en dat is goed nieuws. 

 

- De algemene bespreking is gesloten. 
 

 

3. Artikelsgewijze bespreking 

 

- Artikel 210/435-012 Dotatie aan de Raad van de VGC 

 

Mevrouw Els Rochette (one.brussels-sp.a) is blij dat de dotatie op hetzelfde peil blijft. Dat is 

een goed signaal. In deze crisistijd moeten zo veel mogelijk begrotingsmiddelen naar het 

werkveld gaan, dat het nu zwaar te verduren heeft, en minder naar het politieke apparaat. Het 

duidt ook op een gezond en gematigd financieel beheer van de Raad. Het raadslid vraagt 

niettemin nog wat meer toelichting. 

 

Collegevoorzitter Elke Van den Brandt antwoordt dat het om de werkingsmiddelen van de 

Raad gaat en dat het College daar minder zeggenschap over heeft dan de Raad zelf.  Het is aan 

de Raad om eventuele wijzigingen aan het College mee te delen. Die kunnen dan bij de 

begrotingsaanpassing 2021 worden doorgevoerd.   

 

De heer Fouad Ahidar (one.brussels-sp.a) merkt op dat de Raad 100.000 euro extra had 

kunnen vragen, maar dat geld uit het reservefonds heeft gehaald om te verzekeren dat het naar 

projecten gaat die op dit ogenblik belangrijk zijn, in plaats van naar de Raad zelf. 

 

 - Artikel 330/332-03 - Subsidies aan de vzw Vlaams-Brusselse media 

 

Mevrouw Els Rochette (one.brussels-sp.a) betreurt dat er geen aparte subsidielijn voor Bruzz 

is behouden. Dat lijkt op het eerste gezicht een logische keuze, aangezien de middelen in de 

praktijk meestal naar Bruzz gingen, maar daardoor verliest de VGC wel een subsidielijn om 

nieuwe mediaprojecten los van Bruzz te ondersteunen., terwijl er op dat vlak heel wat in Brussel 

gebeurt, zoals online media of projecten rond mediawijsheid. Waarom heeft het College die 

keuze gemaakt?. 

  

De heer Mathias Vanden Borre (N-VA) vraagt welke mediaprojecten precies in de 

beheersovereenkomst zullen worden opgenomen en wil graag een stand van zaken over die 

overeenkomst ontvangen. Heeft er al een evaluatie van de bestaande overeenkomst 

plaatsgevonden? Kan het College die evaluatie aan de Raad bezorgen? Is er rekening gehouden 

met de resolutie die het Vlaams Parlement onlangs heeft aangenomen?    

 

Collegevoorzitter Elke Van den Brandt bevestigt dat de evaluatie heeft plaatsgevonden en 

dat er rekening werd gehouden met de resolutie van het Vlaams Parlement. 

 

Ze legt uit dat het College heeft beslist om de verschillende subsidielijnen in één enkele 

enveloppe samen te voegen, omdat de middelen sowieso allemaal naar Bruzz gingen, en een 

beheersovereenkomst met doelstellingen op te stellen. Dat is duidelijker en werkbaarder, ook 

voor Bruzz. Als het College in de toekomst nog andere mediaprojecten wil steunen, zal het in 

bijkomende middelen voorzien. De beheersovereenkomst werd samen met Bruzz onderhandeld 

en ook de beheersovereenkomst van Bruzz is afgerond. De Raad zal die beheersovereenkomst 

zelf kunnen opvolgen. 
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De heer Mathias Vanden Borre (N-VA) vraagt nogmaals om de beheersovereenkomst te 

ontvangen. Het is hem ook niet helemaal duidelijk hoe het College zich precies verhoudt tot de 

resolutie die in het Vlaams Parlement is aangenomen. 

 

Volgens collegevoorzitter Elke Van den Brandt blijkt uit de evaluatie van de 

beheersovereenkomst dat het College geen daden heeft ondernomen die in strijd zijn met de 

resolutie. 

  

Collegelid Sven Gatz merkt op dat een resolutie van het Vlaams Parlement enkel aan de 

Vlaamse Regering is gericht en niet aan het College. Het College en de Vlaamse overheid 

werken zo goed mogelijk samen, maar de resolutie bindt alleen de regering aan wie ze is gericht, 

en enkel voor de duur van de legislatuur. 

 

De heer Mathias Vanden Borre (N-VA) zegt dat hij helemaal niet insinueert dat het College 

rechtstreeks gebonden zou zijn door de resolutie. In de resolutie wordt echter wel aan de 

Vlaamse mediaminister gevraagd om een aantal initiatieven met betrekking tot Bruzz te nemen. 

Aangezien er overleg is, neemt hij aan dat de mediaminister de vergaderingen van het College 

bijwoont en dat daar bepaalde zaken samen met de mediaminister worden besproken.   

 

Collegevoorzitter Elke Van den Brandt verduidelijkt dat de beheersovereenkomst een 

tripartite overeenkomst is waarbij de Vlaamse overheid inderdaad mee aan tafel zit. Vlaams 

minister Benjamin Dalle woont effectief de collegevergaderingen bij en heeft die elementen op 

een constructieve manier ingebracht tijdens de bespreking van de beheersovereenkomst. 

 

- Artikel 40002/332-02 Diverse subsidies 

 

De heer Arnaud Verstraete (Groen) merkt op dat het budget van 300.000 euro een pak lager 

ligt dan in de begrotingsaanpassing 2020, waarin nog 2 miljoen euro was ingeschreven. Hij 

vraagt zich af of daar een bijzondere reden voor is of dat de middelen gewoon elders een betere 

plaats hebben gevonden. Hij meent zich te herinneren dat die middelen vooral bestemd waren 

voor initiatieven om armoede te bestrijden, zoals een proefproject voor meisjes die niet 

voldoende geld hebben om maandverband en tampons te kopen. Hij is dus benieuwd naar de 

verklaring voor de sterke daling van de middelen. 

 

De heer Gilles Verstraeten (N-VA) sluit zich aan bij de vraag van de heer Arnaud Verstraete. 

 

- Artikel 40003/332-02 Subsidies - schoolverbreding 

 

De heer Gilles Verstraeten (N-VA) vraagt meer toelichting over de projecten om het lezen te 

bevorderen. 

 

Mevrouw Els Rochette (one.brussels-sp.a) sluit zich aan bij die vraag en is blij dat de 

middelen werden verhoogd. 

 

- Artikel 400/124-06 Communicatieprojecten Onderwijs en Vorming 

 

De heer Gilles Verstraeten (N-VA) had graag meer vernomen over de campagne om de 

kleuterparticipatie te verhogen. 
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- Artikel 400/332-02 Subsidies - taal en geletterdheid bij volwassenen 

 

Vervolgens vraagt de heer Gilles Verstraeten (N-VA) bijkomende informatie over de 

ondersteuning van anderstalige ouders. 

 

Collegelid Sven Gatz gaat dieper in op de artikelen over de communicatieprojecten over 

onderwijs en vorming. Dat krediet wordt gebruikt voor de promotiecampagnes die met 

inschrijven in Brussel te maken hebben, voor Vroege Vogels, dat te maken heeft met 

kleuterparticipatie en gefinancierd wordt met middelen uit het lokale 

kinderarmoedebestrijdingsplan, en voor de ontwikkeling van de scholengids.   
 

Dit jaar worden er ook middelen uitgetrokken voor een nieuwe campagne voor de waardering 

van de leerkrachten, een rechtstreeks gevolg van de Ronde van Brussel. Heel vaak vroegen 

schoolteams om hun job op een positieve, maar realistische manier in beeld te brengen. Deze 

campagne zal in het voorjaar van 2021 aan bod komen. 

 

Wat taal en geletterdheid bij volwassenen betreft, gaat het over een samenwerking tussen centra 

voor basiseducatie en het Huis van het Nederlands. 

 

Het bedrag voor de zogenaamde diverse subsidies was in de vorige regeerperiode opgeblazen, 

omdat daar ook de nieuwe middelen voor de aanpak van de coronacrisis in zitten, zoals een 

tussenkomst in de schoolkosten en voor de noodopvang. De schoolkosten zijn nu ondergebracht 

in een ander begrotingsartikel, zodat zoveel mogelijk kinderen daarmee geholpen kunnen 

worden. De middelen die er nu nog wel onder vallen gaan naar nieuwere onderwijsprojecten 

die nog niet in een bestaand subsidiereglement passen. Het gaat hier bijvoorbeeld over subsidies 

voor de laptops voor scholen, internetverbindingen, Teach for Belgium, het ruimtevaartproject 

van het Sint-Pieterscollege, de tentoonstelling van het Archief en Museum voor Vlaams Leven 

te Brussel (AMVB) over de geschiedenis en evolutie van het Nederlandstalig onderwijs in 

Brussel en de mobiele leesmeubelen van de vzw FIX. Het gaat een beetje om een verzameling 

van initiatieven, legt collegelid Sven Gatz uit, waarmee hij wil inspelen op de nieuwe noden. 

De grote kosten voor de paasopvang, de zomeropvang en de schoolkosten zijn naar andere 

begrotingsartikelen overgedragen. 

 

De middelen voor schoolverbreding worden ingezet voor kwaliteitsondersteuning van het 

aanbod van schoolgerelateerde organisaties zoals Jeugd en Muziek Brussel of Gluon en voor 

de ondersteuning van de binnenschoolse opvang. Aanvullend worden er ook middelen 

uitgetrokken voor de ondersteuning van verschillende projecten rond taalstimulering en lezen, 

via subsidies voor de aankoop van leesmateriaal, leeshoeken en leesplekken. Meer informatie 

wordt later bezorgd. 

 

De heer Arnaud Verstraete (Groen) merkt op dat er in het bestuursakkoord verwezen wordt 

naar de aanleg van avontuurlijke speelplaatsen. Groen is voorstander om de Brusselse 

speelplaatsen groener, uitdagender en interessanter te maken. De spreker ziet veel ruimte voor 

verbetering, maar kent ook een aantal goede voorbeelden. Hij vraagt zich af waar er daarvoor 

middelen worden uitgetrokken. Is dat bij de subsidies voor de verbetering van de 

schoolinfrastructuur, bij de subsidies aan scholen in het algemeen of nog ergens anders in deze 

begroting? Of is er daar dit jaar nog geen concrete basisallocatie voor? 
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- Artikel 40004/332-02 Subsidies – vernieuwende onderwijsprojecten en meertaligheid 

- Artikel 40008/332-02 Subsidies – verbetering schoolinfrastructuur 

 

De heer Gilles Verstraeten (N-VA) heeft een vraag bij het artikel over vernieuwende 

onderwijsprojecten en meertaligheid. Liggen de projecten al vast? Kan het bevoegde collegelid 

daar wat meer toelichting bij geven?  

 

Bij  de subsidies voor de verbetering van schoolinfrastructuur wordt er samengewerkt met vzw 

FIX en vzw Casablanco. De spreker vraagt zich af of vzw Casablanco normaal gezien niet in 

het Franstalig onderwijs werkzaam is. 

 

Collegelid Sven Gatz antwoordt dat het project BuitenSpel voor uitdagende speelplaatsen 

wordt verder gezet. Deze middelen zijn terug te vinden in de buitengewone begroting (artikel 

830/552-52). Het merendeel van de scholen heeft tijdens de laatste 10 jaar op een dergelijk 

project ingetekend. Het College zal nog bekijken hoe dit in de toekomst zal worden aangepast. 

 

De projecten voor meertaligheid liggen nog niet vast. Het College wil meertaligheid op school 

stimuleren. Het blijft een zoektocht voor scholen om daar op de juiste manier mee om te gaan. 

Ondersteunende projecten die scholen kunnen helpen om een beleid op te zetten, worden met 

deze middelen gevaloriseerd onder begeleiding van het OCB. Op deze artikelen zitten ook de 

subsidies voor de tweetalige lerarenopleiding en de taalondersteuning voor het Nederlands in 

het hoger onderwijs. 

 

Wat de middelen voor de verbetering van de schoolinfrastructuur voor de vzw's FIX en 

Casablanco, merkt het collegelid op dat de prioritaire partner de vzw FIX is. Hij zal nagaan of 

het klopt dat vzw Casablanco alleen in het Franstalig onderwijs actief is. Als de VGC met een 

partner werkt, dan moet die ook actief zijn in het Nederlandstalig onderwijs. Casoblanco krijgt 

43.000 euro, terwijl FIX bijna 700.000 euro krijgt, dus de verhouding is duidelijk. Mocht er 

echter een probleem zijn met Casablanco, dan zou de administratie er wel op gewezen hebben, 

merkt het collegelid op. 

 

- Artikel 492/733-51 Erelonen voor plannen van aanleg, urbanisatieplannen en andere studies 

 

De heer Mathias Vanden Borre (N-VA) heeft een opmerking bij het artikel Erelonen voor 

plannen van aanleg, urbanisatieplannen en andere studies voor een bedrag van 100.000 euro. 

Dat zou het steentje in de schoen zijn van de sportcampus. Daarom wil hij het document 

opvragen, zodat er hierover voor eens en voor altijd duidelijkheid kan zijn. De heer Mathias 

Vanden Borre zegt dat hij al meermaals gevraagd heeft aan collegelid Pascal Smet hoe het nu 

zit met het mobiliteitsplan. Hij wil nu klaarheid in deze discussie en vraagt daarom om de 

mobiliteitsstudie en de aanleidende documenten, de vragen, de bestellingen en eventueel de 

omkadering en de vraag vanuit Coovi die deze mobiliteitsstudie rechtvaardigde, met andere 

woorden om het hele dossier op tafel te leggen. Dan kan er uitgezocht worden hoe het komt dat 

een project dat zo mooi begon nu getorpedeerd is. 

 

Collegelid Sven Gatz antwoordt dat dit zeker mogelijk is. Hij merkt op dat de mobiliteitsstudie 

wel bepaalde elementen heeft opgeleverd die het College nu verder wil honoreren. Het gaat om 

een site die wat mobiliteit betreft bijzonder is en daarbij komt de mobiliteitsstudie zeker nog 

van pas. Het collegelid zal de heer Mathias Vanden Borre echter zeker de nodige informatie 

bezorgen, maar hij zal daar geen smoking gun in vinden die verklaart waarom de 

sportinfrastructuur niet doorgaat. Het gaat immers gewoon om het regulier beheer van de 
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mobiliteit op die campus. De informatie zal schriftelijk bezorgd worden, zodat deze mythe 

ontkracht kan worden. 

 

De heer Mathias Vanden Borre (N-VA) benadrukt nogmaals dat hij ook de aanleidende 

documenten wil inkijken. Wie heeft er effectief om deze mobiliteitsstudie gevraagd? 

Staatssecretaris Pascal Smet en minister-president Rudi Vervoort wijzen naar elkaar. 

 

- Artikel 830/522-52 Investeringssubsidies voor onderwijsprojecten 

 

Collegelid Sven Gatz wijst de heer Arnaud Verstraete erop dat 2 miljoen euro van de 2.820.000 

euro uitgetrokken is voor het project Buitenspel.  

 

- Artikel 84000/552-52 Investeringssubsidies voor jeugdinfrastructuur 

- Artikel 84002/552-52 Investeringssubsidies culturele instellingen 

- Artikel 84004/552-52 Investeringssubsidies voor sportinfrastructuur 

 

Raadslid Mathias Vanden Borre (N-VA) vraagt of toelichtingen bij deze artikels opgenomen 

kunnen worden in het verslag. 

 

- Artikel 50001/124-06 Kosten voor culturele participatiebevordering 

- Artikel 50009/124-06 Kosten armoedeplan cultuurparticipatie 

- Artikel 50001/332-02 Subsidies voor participatie, uitstraling, verbinding en experiment 

- Artikel 50007/332-01 Subsidies voor de uitvoering van het Decreet Lokaal Cultuurbeleid 

 

Commissielid Soetkin Hoessen (Groen) wil graag weten of Paspartoe verder ontwikkeld 

wordt en waarom er minder geld gaat naar het armoedeplan cultuurparticipatie.  

 

De stijging in subsidies voor participatie, uitstraling, verbinding en experiment is een goede 

zaak. Ook het project ‘Kunstenaar in de klas’ is een goed initiatief. Hoeveel middelen gaan er 

naar dit project? Kan er een lijst van gesubsidieerde projecten worden toegevoegd aan het 

verslag? Tot slot verneemt het raadslid graag waarom de subsidies voor de uitvoering van het 

Decreet Lokaal Cultuurbeleid zijn afgenomen.  

 

- Artikel 50001/332-02 Subsidies voor participatie, uitstraling, verbinding en experiment 

 

Raadslid Els Rochette (one.brussels-sp.a) juicht toe dat deze subsidies worden opgetrokken. 

Artistieke vorming in het onderwijs staat onder druk door de nieuwe eindtermen voor de 2de 

en 3de graad. Daarom is ‘Kunstenaar in de klas’ een hoopgevend initiatief.  

 

- Artikel 50000/124-48 Andere technische kosten 

 

Dit artikel werd in de begrotingswijziging 2 en B verminderd met 101.220 euro. Tijdens de 

vergadering van vorige week werd gezegd dat dit bedrag geprovisioneerd zou worden, stipt 

commissielid Mathias Vanden Borre (N-VA) aan. Waar is dat bedrag naartoe? 

 

Collegelid Pascal Smet meldt dat de uitgaven voor Paspartoe stabiel zullen blijven. In 2021 

ontvangen Paspartoe-ouders echter eenmalig een extra cultuurwaardebon van 6 euro. Daarnaast 

wordt het tarief voor mensen in armoede (MIA-tarief) op de Paspartoekaart vanaf april 2021 

automatisch verlengd.  
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Met betrekking tot artikel 50009/124-06 Kosten armoedeplan cultuurparticipatie laat het 

collegelid weten dat het College bespaart op eigen kosten, aan de subsidies wordt niet geraakt.  

 

Er is al veel uitgegeven aan artikel 50001/332-02 Subsidies voor participatie, uitstraling, 

verbinding en experiment. Zo financierde het College in 2020 projecten als be.brusseleir, 

Toestand, Beeldenstorm, de Zinneke Parade en Recyclart. De subsidies worden opgetrokken 

omdat het College meer subsidieaanvragen verwacht.  

 

In de begrotingsjaren 2021 en 2022 ligt een indicatieve som van 5.000 euro klaar voor 

‘Kunstenaar in de klas’. Het collegelid stelt voor om volgend jaar een gedetailleerdere 

conceptnota voor te leggen aan de Raad.  

 

Er zijn bij de begrotingswijziging veel middelen ingezet voor de coronacrisis. Deze zijn terug 

te vinden in artikel 50000/124-48 Andere technische kosten. Als er meer middelen nodig zijn, 

zullen die voorzien worden. Het collegelid voegt toe dat geprovisioneerde bedragen niet 

noodzakelijk in hetzelfde artikel terug te vinden zijn.  

 

Raadslid Mathias Vanden Borre (N-VA) vraagt nogmaals waar die middelen naartoe zijn. 

 

Het collegelid antwoordt dat ze overgeboekt zullen worden naar het Lambermontfonds  

 

- Artikel 51002/332-01 Subsidies voor kunsten 

 

De heer Mathias Vanden Borre (N-VA) meldt dat er bij de eerste begrotingswijziging 

800.000 euro werd vrijgemaakt voor bijkomende uitgaven. Dat geld komt uit de aanvullende 

dotatie van het gewest voor coronamaatregelen. Bij de tweede begrotingswijzing werd er echter 

556.000 euro geschrapt en geprovisioneerd. Waarom zien we dat bedrag hier niet terug?  

 

- Artikel 515/332-01 Subsidies voor cultureel erfgoed 

- Artikel 51500/332-01 Subsidies i.h.k.v. erfgoedconvenant 

 

Commissielid Soetkin Hoessen (Groen) stipt aan dat corona de bijkomende investeringen 

rechtvaardigt. Werd de steun voor off-stage ook in rekening gebracht? Voorts vraagt het 

raadslid een overzicht van de projecten en meer uitleg over deze artikelen. 

 

Collegelid Pascal Smet herhaalt dat de provisionering niet bij dezelfde post staat maar dat de 

middelen naar het Lambermontfonds worden overgeboekt. Daarna worden ze herverdeeld. Het 

overzicht van projecten werd reeds bezorgd, maar kan opnieuw ter beschikking gesteld worden 

indien nodig. 

 

“Het krediet wordt aangewend voor de ondersteuning van verenigingen of instanties die door 

onderzoek en/of publieksactiviteiten het culturele erfgoed in het Brussels Gewest zichtbaar 

maken,” leest het collegelid in artikel 515/332-01 Subsidies voor cultureel erfgoed. Het College 

stond in voor een groot deel van de financiering van projecten zoals bv. be.brusseleir alsook 

ABB-projecten, fietsbevordering, …. en lokale heemkringen. De daling komt in beide gevallen 

door besparingen in Vlaanderen.   
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- Artikel 520/332-01 Subsidies voor initiatieven voor Brusselse musea 

 

De heer Mathias Vanden Borre (N-VA) vraagt of het mogelijk is de resultaten te 

communiceren. Wat werd er bereikt? 

 

Collegelid Pascal Smet vraagt of het om de museumraad gaat. (Bevestiging) 

 

Het collegelid verwijst de heer Mathias Vanden Borre naar het jaarverslag van de museumraad. 

Op 4 jaar tijd zijn de personeelskosten gestegen met ongeveer 1 miljoen euro, een stijging van 

zo’n 10%, stelt raadslid Carla Dejonghe (Open Vld). Gaat dit enkel over personeel dat 

tewerkgesteld wordt door de VGC of gaat het ook om personeel dat werkzaam is in 

gemeenschapscentra?  

 

Commissielid Soetkin Hoessen (Groen) vraagt zich over hetzelfde begrotingsartikel af 

waarom het krediet voor de bezoldiging van het personeel daalt, hoewel het net als vorig jaar 

wordt berekend op basis van de verloning van 115,57 VTE. 

 

Collegelid Pascal Smet bevestigt dat het alleen over VGC-personeel gaat. Hij verwijst 

daarnaast naar de algemene toelichting, waarin collegelid Sven Gatz heeft aangegeven dat er 

minder onderbenutting wordt ingeschreven en dat er voor de gemeenschapscentra 9,74 miljoen 

euro wordt geraamd, maar toch 10,6 miljoen euro wordt ingeschreven. De vrees voor een 

impact op het personeel van de gemeenschapscentra is dus onterecht. 

 

- Artikel 530/124-48 Technische kosten 

 

Commissielid Soetkin Hoessen (Groen) had graag vernomen waarom er in het tweede artikel 

‘technische posten’ een toename wordt ingeschreven. Ze vraagt zich ook af of er delen van het 

sociaal-cultureel werk in de pot van participatie zitten. 

 

Collegelid Pascal Smet verduidelijkt dat de meerkost van 40.000 euro te verklaren is door 

eenmalige projectmiddelen voor het project Leesrijk Brussel. De andere 36.000 euro is een 

technische transfert. Leesrijk Brussel is een samenwerking tussen het Onderwijscentrum 

Brussel en de dienst Ondersteuning Bibliotheken in Brussel (OBiB) die gesubsidieerd werd 

door de Vlaamse Gemeenschap. Het project, waarbij bibliotheken nauw samenwerken met 

scholen, loopt over 2 schooljaren. 

 

- Artikel 540/332-01 Exploitatie van vzw Muntpunt 

- Artikel 54002/332-03 Subsidies voor vzw Muntpunt 

 

Commissielid Carla Dejonghe (Open Vld) merkt op dat de VGC-bijdrage voor Muntpunt de 

voorbije jaren stabiel is gebleven ondanks bijvoorbeeld de indexering van de lonen van het 

personeel of recurrente noden van een grootstedelijke bibliotheek, denk maar aan investeringen 

in de collectie, IT of communicatie. De VGC-bijdrage voor 2021 is echter lager dan die voor 

2020 of 2019. Uit het actieplan van Muntpunt blijkt bovendien dat er een negatief 

begrotingsresultaat wordt geboekt, los nog van de impact van Covid-19. Wat is de visie van 

collegelid Pascal Smet over de samenwerking met Muntpunt? Hoe verklaart hij de lagere VGC-

bijdrage? Zullen er extra inspanningen worden geleverd om de coronaschade en de negatieve 

vooruitzichten voor 2021 weg te werken? 
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Collegelid Pascal Smet kondigt een nieuwe beheersovereenkomst met Muntpunt aan, dat ook 

op het College en in de Raad zal worden besproken. Het is aan de raad van bestuur van 

Muntpunt, dat overigens vernieuwd moet worden, om de sterke punten en de verbeterpunten te 

evalueren, zoals ook werd opgenomen in de beheersovereenkomst.  

 

De bijdrage voor de exploitatie blijft ongeveer even hoog, rond de 320.000 euro. In 2019 werd 

het bedrag na de begrotingscontrole opgetrokken van 320.000 euro naar 350.000 euro. In 2020 

werd 100.000 euro extra toegekend wegens Covid-19. De VGC blijft dus binnen de 

overeenkomst, maar er wordt ook geprobeerd om gemotiveerde vragen in de loop van het 

begrotingsjaar te honoreren. Samen met de Vlaamse Gemeenschap zal in de komende maanden 

bekeken worden hoe Muntpunt de toekomst kan ingaan. Daarvoor is echter een vernieuwde 

raad van bestuur nodig. 

 

- Artikel 560/121-48 Vergoedingen voor sportlesgevers 

 

Op vraag van commissielid Soetkin Hoessen (Groen) verklaart collegelid Pascal Smet het 

gestegen bedrag doordat sportlesgevers eenvoudigweg meer ondersteuning geven op het veld. 

 

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

 

Commissieleden Soetkin Hoessen (Groen) en Mathias Vanden Borre (N-VA) hadden graag 

vernomen waarom de middelen stijgen en wensen een overzicht van subsidiebedragen.  

 

Collegelid Pascal Smet belooft die lijst te bezorgen. Hij wijst ook op het gestegen aantal 

subsidieaanvragen. 

 

- Artikel 61000/332-02 Subsidies voor Jeugdwelzijnswerk 

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

 

Commissielid Mathias Vanden Borre (N-VA) vraagt zich af waaraan de 657.000 euro voor 

‘Artikel 61000/332-02 Subsidies voor Jeugdwelzijnswerk’ wordt besteed en vraagt ook een 

overzicht van de initiatieven die via ‘Artikel 61002/332-02 Subsidies voor welzijnswerk voor 

personen met een beperking’ gefinancierd worden. 

 

Artikel 610/332-02 Subsidies voor algemeen welzijnswerk  

 

Commissielid Els Rochette (one.brussels-sp.a) juicht de stijging van meer dan 500.000 euro 

op dit artikel toe en had hier graag een toelichting over gekregen. 

 

Collegevoorzitter Elke Van den Brandt verduidelijkt dat 657.000 euro wordt aangewend 

voor initiatieven die het Vlaamse jeugdhulpaanbod flankeren en die specifiek inzetten op noden 

die zich sterker manifesteren in de Brusselse grootstedelijke context of hier eigen aan zijn. Er 

wordt onder meer ingezet op de financiering van jeugdwelzijnswerkers binnen d’Broej, 

preventie van schooluitval binnen vzw Abrusco en het crisismeldpunt BXL.  

 

Daarnaast wordt projectmatig ingezet op opstartende en vernieuwende initiatieven. Er wordt 

ook 1.268.200 euro aangewend voor de subsidiëring van de jaarwerkingen van het Centrum 

Algemeen Welzijnswerk Brussel, het Kenniscentrum Welzijn, Wonen, Zorg en EVA BXL, 

alsook de regularisatie van DAC-projecten binnen het domein Welzijn.  

 



- 31 - 

 

Er is 520.000 euro afkomstig uit de Gewestelijke dotatie ter bestrijding van de gevolgen van de 

cornoacrisis die wordt ingezet om projecten in het welzijnsveld in dit kader te ondersteunen. 

De lijst die de heer Mathias Vanden Borre heeft gevraagd, zal aan het verslag worden 

toegevoegd. 

 

Artikel 61003/332-02 Subsidies voor welzijnsinitiatieven in het kader van armoedebestrijding 

Artikel 61004/332-02 Subsidies voor arbeidszorg 

 

Commissielid Els Rochette (one.brussels-sp.a) wijst er op dat het budget hiervoor aanzienlijk 

is gestegen, hoofdzakelijk dankzij de covid-middelen. Welke projecten zullen meer middelen 

krijgen? Wie zal er meer dienstverlening kunnen bieden? De verhoging voor het CAW is heel 

terecht, maar zit ook Foyer Bodegem hier in vervat? 

 

Commissielid Mathias Vanden Borre (N-VA) had graag een overzicht gekregen van de 

initiatieven voor arbeidszorg die hiermee worden gesubsidieerd of in het verleden aanspraak 

konden maken op die subsidies. 

 

Op die laatste vraag kan collegevoorzitter Elke Van den Brandt verduidelijken dat de 

middelen – 183.000 euro – integraal worden aangewend om de werking arbeidszorg van Atelier 

Groot Eiland te ondersteunen. De subsidies voor welzijnsinitiatieven op het vlak van 

armoedebestrijding worden aangewend voor kleinschalige gemeenschapsprojecten voor 

armoedebestrijding, met een maximum van 5.000 euro. Het is ook gereglementeerd. Ook de 

jaarwerking van een aantal structurele partners wordt ermee gesubsidieerd: het Brussels 

Platform Armoede voor de ondersteuning aan de Brusselse armoedeverenigingen en het 

realiseren van structurele dialoog met mensen in armoede, Nasci voor de welzijnswerking en 

tot slot de schoolpoortwerking van de Vrienden van het Huizeke. Op dit artikel is ook 200.000 

euro afkomstig uit de Gewestelijke dotatie ter bestrijding van de gevolgen van de covid-

pandemie, die hier wordt ingezet om projecten inzake armoedebestrijding te ondersteunen.  

 

De vraag over Foyer Bodegem vindt de collegevoorzitter heel pertinent. Momenteel overleggen 

de Vlaamse overheid, de GGC en de VGC over de wijze waarop dit project kan worden verder 

gezet. De collegevoorzitter kan op deze vraag nog niet concreet antwoorden. 

 

- Artikel 62005/332-01 Subsidies voor samenlevingsinitiatieven algemene werking 

- Artikel 62006/332-01 Subsidies voor specifieke doelgroepen  

 

De heer Mathias Vanden Borre (N-VA) vraagt om in het kader van het artikel Subsidies 

voor samenlevingsinitiatieven algemene werking, een overzicht van de initiatieven te geven.  

 

Collegelid Pascal Smet antwoordt dat er vandaag subsidies gaan naar het Vlaamse integratie- 

en inburgeringsbeleid, onder andere naar de Foyer in Brussel, Connecting Brussels, de 

jaarwerking en vrouwenwerking van Femma Quartier, vzw Onder Ons, Het Meervoud, het Huis 

van het Nederlands, Samenlevingsopbouw, Meeting, Convivium en zo meer.  

 

Ook gaan er subsidies naar interreligieuze en levensbeschouwelijke dialoog. Voorts gaat het 

over Accent vzw, jongerenwerking, over bijvoorbeeld wetenschap en geloof, geweld en zo 

meer.  

 

Volgend jaar gaat het personeelsbestand er lichtjes op achteruit, maar dat heeft alles te maken 

met anciënniteit. Er is een nieuwe medewerker aangesteld en dat is minder duur. De 
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werkingskosten verhogen wat omwille van de covid-middelen. Op communicatie over corona 

en het sensibiliseren van specifieke doelgroepen over corona wordt ingezet, ook op fake news. 

Voorts wordt aan positieve beeldvorming gewerkt. Ten slotte staan ook projecten tegen 

eenzaamheid en voor solidariteit op de lijst. Wel zijn er minder ontvangsten vanuit de Vlaamse 

Gemeenschap. 

 

De heer Mathias Vanden Borre  (N-VA) vraagt ook inzake het artikel subsidies voor 

specifieke doelgroepen, een overzicht van de initiatieven.  

 

Collegelid Pascal Smet antwoordt dat hij ze allemaal heeft opgesomd. 

 

De heer Arnaud Verstraete stelt niet zeker te zijn onder welke basisallocatie de Cartografie 

voor de kinderopvang valt en of deze in de begroting wordt verwerkt. Indien mogelijk wil hij 

graag een stand van zaken over de cartografie. Het is belangrijk een idee te hebben waar er 

behoefte is aan kinderopvang. Dat is gedeeltelijk wel bekend, maar evolueert voortdurend. Zo 

kan de keuze voor prioritaire inspanningen beter worden getroffen. 

 

De collegevoorzitter antwoordt dat de Cartografie in opmaak is met middelen die in 2020 zijn 

begroot. De oplevering wordt verwacht tegen de zomer.  

 

 

4. Artikelsgewijze stemming 
 

De artikelen 1 tot en met 14 worden aangenomen met 4 stemmen voor en 1 stem tegen. 

 

 

5. Stemming over het geheel 
 

Het ontwerp van verordening tot vaststelling van de begroting voor het dienstjaar 2021 wordt 

in zijn geheel ter stemming voorgelegd en wordt aangenomen met 4 stemmen voor en 1 tegen. 

 

 

 

De verslaggever,       De voorzitter, 

Soetkin HOESSEN       Fouad AHIDAR 

 



CJS 2021

50001/124-06 57 000

WGG (incl ECM) 2021

610/332-02 520 000

61003/332-02 200 000

620/124-48 62 000

630/332-02 200 000

66002/332-02 200 000

saldo in fondsen 229 092

ADMIN 2021

310/123-14 50 000

82000/125-06 25 000

87000/125-06 25 000

CJS 2021

50001/332-02 225 000

50001/124-06 31 000

840/125-06 100 000

saldo in fondsen 1 918 400

WGG 2021

saldo in fondsen 1 500 000

OV 2021

saldo in fondsen 290 000

Consumptiebudget Vlaamse Gemeenschap

COVID-middelen Vlaamse Gemeenschap (noodfonds)

COVID-middelen Brussels Hoofdstedelijk Gewest



Begrotingsjaar  2020

Art. 61002/332-02

 Centrum Ambulante Diensten vzw 

 Dienst Ondersteuningsplan Vlaams-

Brabant en Brussel vzw 

 Hubbie vzw 

Wheelchairity vzw

 vzw Sint-Goedele Brussel 

 Medisch Pedagogisch Centrum Sint-

Franciscus vzw 

Totaal

Noot: De subsidie voor het Brussels aanmeldingspunt voor personen met een handicap (Brap) wordt vanaf 2021 verhoogd van 44.500 naar 90.000 euro, 

en structureel verduurzaamd in een meerjarenovereenkomst. 



Subsidies voor welzijnswerk voor personen met een beperking

 Werking 2020 - periode 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020. 

 Brussels Aanmeldingspunt voor Personen met een Handicap - periode 1 

januari 2020 tot en met 31 december 2020. 

 Deelwerking Indivo - periode 1 februari 2020 - 31 december 2020. 

Inclusief en sensibiliserend festival op 23 mei 2020.

 Initiatief 'Toekan' - periode 1 januari 2020 tot en met 31 december 

2020.  Eénmalige opstartsubsidie voor het initiatief TOOP - opstart van 

buitenschoolse en vakantieopvang voor kinderen (12+) en jongeren - 

periode 1 juni 2020 tot en met 31 mei 2021.  

Noot: De subsidie voor het Brussels aanmeldingspunt voor personen met een handicap (Brap) wordt vanaf 2021 verhoogd van 44.500 naar 90.000 euro, 

en structureel verduurzaamd in een meerjarenovereenkomst. 



 €                                                       40 000,00 

 €                                                       44 500,00 

 €                                                       55 000,00 

 €                                                         1 500,00 

 €                                                       30 000,00 

 €                                                       52 000,00 

223 000,00€                                                     

Noot: De subsidie voor het Brussels aanmeldingspunt voor personen met een handicap (Brap) wordt vanaf 2021 verhoogd van 44.500 naar 90.000 euro, 

en structureel verduurzaamd in een meerjarenovereenkomst. 



Begroting 2021 

 

Detail ‘andere middelen’  (tabel pagina 10 algemene toelichting) 

 

Het betreft 44,22 miljoen EUR bestaande uit: 

 

31,99 miljoen EUR overboekingen 

  3,00 miljoen EUR overschot vorig dienstjaar 

  9,23 miljoen EUR diverse: 

 4,83 premies voor gesubsidieerde contractuelen en gedetacheerd 

personeel 

 2,47 ontvangsten uit terugvorderingen, deelnemersbijdragen, 

verhuringen, materiaal-uitleen en prestaties 

 1,43 bijdragen van partners (Saint-Michel) 

 0,26 bijkomende subsidie BHG 

 0,18 andere overdrachten Onderwijs 

 0,06 intresten en schadevergoedingen 



Artikel 40003/332-02 'Subsidies voor schoolverbreding' 

 
KREDIET: € 984.500,00 
 
Het krediet wordt ingezet voor de subsidiëring van projecten die belangrijk zijn in de 
grootstedelijke onderwijscontext.   

 

Project 

Bruzzket  

Hopon - Connect (I-mens) 

JMB - huur 

JMB - overeenkomst 

Subsidies Ouderverenigingen 

Subsidies Binnenschoolse opvang 

Subsidies DKO 

Subsidies Gluon 

Subsidies leesmaterialen 

 

  



De VGC ondersteunt scholen bij hun leesbeleid 

 

De Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) wil kinderen en jongeren meer aan het lezen zetten. 

Met de verschillende initiatieven wil de VGC het Nederlandstalig onderwijs in Brussel extra 

ondersteunen in de meertalige en grootstedelijke context van de stad. 

Subsidies voor een stimulerende leesomgeving 

Een stimulerende leesomgeving begint op school met een actuele, uitgebreide en gevarieerde 

boekencollectie, die aansluit bij de leefwereld en de interesses van jongeren. Scholen kunnen een 

subsidie krijgen waarmee ze boeken, strips, luisterboeken of e-readers kunnen aankopen maar ook 

een gezellig leeshoekje inrichten op school of de speelplaats.Scholen die een subsidie stimulerende 

leesomgeving ontvangen, kunnen via de VGC gratis een mobiel leesmeubel van vzw FIX aanvragen. 

Leesrijk Brussel 

De Vlaamse Gemeenschap lanceerde midden 2020 de projectoproep ‘Lezen op School’ met als doel 

kwaliteitsvolle leesomgevingen en leesstimulerende activiteiten op te zetten op school voor kinderen 

en jongeren uit het basis- en secundair onderwijs in samenwerking met de openbare bibliotheek. 

De VGC stapte mee in de oproep: het Onderwijscentrum Brussel (OCB) en de dienst Ondersteuning 

Bibliotheken in Brussel (OBiB) dienden het project ‘Leesrijk Brussel’ in. Resultaat: samen met de 

bibliotheken startte het OCB in oktober 2020 de begeleiding van 40 scholen die zich kandidaat 

stelden.  

Het OCB ondersteunt 

Het OCB heeft in haar reguliere ondersteuning en vorming heel wat aandacht voor krachtig 

leesonderwijs. Dit aanbod ondersteunt scholen en leerkrachten in leesdidactiek en leesbeleid. 

Het aanbod van de Nederlandstalige bibliotheken 

Alle basis- en secundaire scholen kunnen bij hun gemeentelijke bibliotheek terecht voor 

uiteenlopende activiteiten en diensten. Scholen maken gratis gebruik van de dienstverlening van de 

bibliotheken.  

Daarnaast bieden de bibliotheken een brede waaier aan leesbevorderende en taalstimulerende 

acties en projecten aan.  

De Leeslijn 

De Leeslijn is een gemeenschappelijk leesbevorderingsprogramma van de Brusselse bibliotheken dat 

alle projecten en -activiteiten zo goed mogelijk afstemt op de interesses en noden van de kinderen 

en jongeren. 

 

  



490 CAMPUS TECHNOLOGIE  

Tot en met 2020 verliepen de kosten voor het onderhoud via de afrekeningen die de verhuurder 
bezorgde aan de huurders. Vanaf 2021 wordt de VGC eigenaar. Drie van de vijf verdiepingen zijn in 
gebruik. Twee van de vijf verdiepingen worden in 2021 getransformeerd naar ruimten bestemd voor 
het Ondersteuningsmodel Kasterlinden. 

Om de continuïteit de garanderen van het gebouwtechnisch onderhoud worden lopende contracten 
beperkt in de tijd verlengd of overgenomen van de vorige eigenaar. Nadien is het de intentie om 
gebruik te maken van de raamcontracten die de VGC lopen heeft voor het gebouwtechnisch 
onderhoud, de technische controles, de keuringen,...  

Op basis van de eerdere afrekeningen en de extrapolatie naar het volledige gebouw worden de 
jaarlijkse kosten geraamd op 190.000 EUR (inclusief verbruik nutsvoorzieningen, exclusief 
belastingen omwille van het bezit van een onroerend goed).  Hierbinnen is ook budget voorzien voor 
onverwachte interventies en herstellingen.  

De geraamde ingeschreven budgetten m.b.t. gebouwonderhoud bedragen: 

ARTIKEL KREDIET GEBRUIKT VOOR 

GEWONE BEGROTING  

490/111-01, 112-01,113-01 Bezoldiging 
van het personeel 
 

27.000 EUR -loon van een 0,5 vte (poets) 

490/125-03 Brandstoffen voor de 
verwarming van de gebouwen 

20.000 EUR Vlaamse Energiebedrijf nv 

490/125-06 Prestaties van derden voor 
de gebouwen 
 

10.000 EUR -onderhoudscontracten liften, 
verwarmingsinstallatie, 
brandbeveiliging (nog te bepalen op 
basis aflopen overgenomen 
contracten) 
-kleine herstellingen aan gebouwen 
(diverse firma’s) 
-kleine herstellingen aan technische 
installaties (diverse firma’s) 
-beveiliging (Seris security nv) 

490/125-08 Verzekering onroerende 
goederen 

8.000 EUR AXA Belgium nv 

49//125-12 Elektriciteit voor de 
gebouwen 

30.000 EUR Vlaamse Energiebedrijf nv 

490/125-15 Water voor de gebouwen 10.000 EUR VIVAQUA 

490/126-01 Huur lokalen  - 
 

20.000 EUR -aandeel eigenaarsverplichtingen 
met betrekking tot BTC-complex. 
Dit zijn de gezamenlijke 
eigenaarsverplichtingen met 
betrekking tot het 
buitenonderhoud 
Technologiestraat.(diverse firma’s) 

490/435-010 Terugbetaling aan 
Scholengroep Brussel 

4.000 EUR -kleine herstellingswerken in de 
lokalen CLB’s.(diverse firma’s) 

TOTAAL GEWONE UITGAVEN 129.000 EUR  

BUITENGEWONE BEGROTING 



490/723-53 Aanpassingswerken aan 
schoolgebouwen  
Omschrijving;  
Aandeel dat betrekking heeft op het  
buitengewoon onderhoud, 
instandhoudingswerken 

60.000 EUR 

ALGEMEEN TOTAAL 189.000 EUR 

 

  



496 CAMPUS KASTERLINDEN– DE POOLSTER 

Het eigenaarsonderhoud wordt uitgevoerd door BAM FM in opdracht van Kairos.  

Een deel van het gebruikersonderhoud wordt door VGC-personeel uitgevoerd en een deel door BAM 

FM (ruitenwas, deel klassieke schoonmaak, onderhoud schrijnwerk, dieptereiniging installaties, 

onderhoud speeltuigen en sportzaaluitrusting, enz.).  

Het preventief onderhoud  voor het buitenschrijnwerk en zonnewering van gebouw E (deel 

internaat) zal in 2021 door de firma Troubleyn gebeuren.  

Daarnaast is er budget voorzien voor onverwachte interventies, dienstverlening en herstellingen.  

De geraamde budgetten m.b.t. gebouwonderhoud bedragen: 

ARTIKEL KREDIET GEBRUIKT VOOR 

GEWONE BEGROTING 

496/125-03 Brandstoffen voor de 
verwarming van gebouwen 

32.000 EUR Vlaamse Energiebedrijf nv 

496/125-06 Prestaties van derden voor 
de gebouwen 
 

639.000 EUR -308.000 EUR maintain-
onderhoudsvergoeding (=M in de 
DBF) uitgevoerd door BAMFM 
-254.000 EUR dagelijkse 
schoonmaakopdracht (uitgevoerd 
door BAMFM  conform de 
bepalingen in de overeenkomst 
gebruik DBFM) 
-inschatting 30.000 EUR  kleine 
herstellingen in de lokalen 
(uitgevoerd door BAMFM) 
 - beveiliging van de campus op basis 
van een raamovereenkomst VGC 
(Seris Security nv– 2.600 EUR op 
jaarbasis). 
-612,72 EUR onderhoudscontract 
installatie gebouw E Oude Poolster 
(AIB-Vincotte) 

496/125-08 Verzekering onroerende 
goederen 

8.000 EUR AXA Belgium nv 

496/125-12 Levering elektriciteit voor de 
gebouwen 

90.000 EUR Vlaams Energiebedrijf nv 

496/125-15 Levering van water voor de 
gebouwen 

10.000 EUR VIVAQUA  

49600/125-06 Prestaties van derden voor 
de gebouwen 
  

10.000 EUR -ongediertebestrijjding  
(Cleaningmasters nv) 
-afvalophaling (Net Brussel) 
-afvalophaling gevaarlijk afval (SUEZ 
R&R  be North) 
-kleine herstellingen in gebouw E – 
Oude Poolster (diverse firma’s) 

TOTAAL GEWONE UITGAVEN 789.000 EUR  

BUITENGEWONE BEGROTING 



496/723-52 Aanpassingswerken aan de 
campus  
Omschrijving; 
Herstellingen buitenspeeltuigen en 
eigenaarsonderhoud  oud gebouw De 
Poolster – Gebouw E 

50.000 EUR -herstellingen buitenspeeltuigen 
(diverse firma’s) 
-buitengewoon onderhoud 
(eigenaarsonderhoud) gebouw E – 
Oude Poolster) – diverse firma’s 

ALGEMEEN TOTAAL 839.000 EUR  

 

  



BREDE SCHOOL NIEUWLAND – DEEL ZAVELDAL 

De gebouw technische uitgaven voor de Brede School Nieuwland worden aangerekend op het 
hoofdstuk Patrimonium – 870.  De uitgaven worden globaal geraamd voor de volledige Brede school. 
Het aandeel van de verschillende partners wordt berekend op basis van de bezette oppervlakte. 
Zaveldal heeft een bezettingsgraad van  25,3%.  Jaarlijks wordt een eindafrekening gemaakt op basis 
van de werkelijke uitgaven. Eventuele meeruitgaven worden aangevuld door de gebruikers. 

De VGC beroept zich op diverse raamcontracten voor de gebouw technische interventies door 
derden. 

Kleine herstellingen binnen de eigen lokalen worden aangerekend onder het hoofdstuk 498 – 
Zaveldal. 

De geraamde budgetten m.b.t. gebouwonderhoud bedragen: 

ARTIKEL KREDIET GEBRUIKT VOOOR 

GEWONE BEGROTING  

498/125-48 Bijdrage in de 
werkingskosten voor de gebouwen 

14.000 EUR -herstelling glasbraak (Pishoudt bvba) 
-herstellen of vervangen sloten (Clé 
Rapide Sleutelcentrale) 
-Aankoop verf – herschilderen 
beschadigde muren door mobiele ploeg 
(Trilec nv) 
-herstelling deurlijsten (VC WOOD 
Brussel nv) 
-aankoop herstelmateriaal allerhande 
uitvoering door mobiele ploeg (FACQ – 
Brussel) 
 

870/125-03 Brandstoffen voor 
gebouwen 
 

10.000 EUR Vlaamse Energiebedrijf nv 

870/125-06 Prestaties van derden voor 
de gebouwen  

73.000 EUR -klein onderhoud gemeenschappelijke  
ruimten (diverse firma’s) 
-onderhoudscontracten liften, 
verwarmingsinstallatie, brandveiligheid 
(AIB Vincotte – KONE Belgium) 
-dagelijkse schoonmaak en ramen poets 
(ISS-Facility Services) 
-beveiliging-(Seris Security nv) 
-Afvalophaling (Net Brussel) 

870/125-08 Verzekering onroerende 
goederen 

800 EUR AXA Belgium 

870/125-12 Elektriciteit voor de 
gebouwen 

13.000 EUR Vlaamse Energiebedrijf nv 

870/125-15 Water voor de gebouwen 5.000 EUR VIVAQUA 

TOTAAL GEWONE UITGAVEN 115.800 EUR  

BUITENGEWONE BEGROTING  

498/723-52 Nieuwbouw, studies en 
aanpassingswerkwerken gebouwen - 
Zaveldal 

70.000 EUR -buitengewoon onderhoud gebouwen 
Zaveldal (diverse firma’s) 

ALGEMEEN TOTAAL 185.800 EUR  



 

492 – COOVI  MOBILITEITSSTUDIE 

Het opzet van de studie werd vastgelegd bij Collegebesluit  (20182019-0014) houdende de 
goedkeuring van het opdrachtdocument met betrekking tot het opstellen van een masterplan van de 
openbare ruimte van de campus Ceria- Coovi, Emile Grysonlaan 1 te 1070 Brussel (Anderlecht). 
 
Perspective Brussels begeleidt het traject namens Cocof en VGC. Een consortium van verschillende 
bureaus voert de studie uit. 
 
Concreet ging tijdens het onderzoek aandacht naar de inrichting van de ruimte die rekening hield 
met:  

- de huidige en gepland ontwikkelingen op de campus 
- de veilige circulatie van gebruikers op de campus 
- de veilige ontsluiting van de campus via toegangswegen en beperken van overlast 
- de gewenste mobiliteitsstromen (voetganger, fiets, wagen, leveranciers,…) 
- de parkeerbehoeften  
- de kwalitatieve invulling van de buitenruimten 

 
Dit dient een ontwikkelingskader te vormen voor Cocof en VGC om latere keuzes te helpen 
onderbouwen (voor eventuele vergunningsaanvragen). 
 
De opdracht zit momenteel in de laatste fase.  
 
Indien blijkt dat er noodzakelijke aanpassingswerken aan de campus nodig zijn, zijn zowel de VGC als 
Cocof  verantwoordelijk om deze te laten uitvoeren.  De VGC is immers samen met de Cocof  
eigenaar van de gronden en wegen op de campus. 
Een eerste raming van noodzakelijke werken om de campus veiliger te maken bedraagt 110.000 EUR 
exclusief btw. 
De financiering van deze uitgaven gebeurt gezamenlijk en wordt afgerekend op basis van de 
geldende verdeelsleutel (VGC 24,44% - Cocof 75,56). 
 
 

KREDIETEN 2021 VOOR WERKEN IN KADER VAN MOBILITEIT EN BUITENGEWOON ONDERHOUD 
AAN WEGEN-TERREINEN  OP DE COOVI CAMPUS 

 

Artikel Krediet 

492/723-52 Nieuwbouw, studies en werken aan 
gebouwen 

200.000 EUR 

492/733-51 Erelonen voor plannen van aanleg, 
urbanisatieplannen en andere studies 

100.000 EUR 

 

 

  



Artikel 400/332-02 Subsidies taal en geletterdheid bij volwassenen 
 

Huis van het Nederlands Brussel vzw 
 

Opdrachten voor Onderwijs en Vorming, gebaseerd op de overeenkomst 2020. 

 

1. Taalleren 

NT2-lesgevers ondersteunen en hun samenwerking stimuleren: 

Taalgarage 

 organiseren van een werking “Taalgarage” met informatie en advies over de 
mogelijkheden om via zelfstudie Nederlands te leren 

 het overzicht van methodieken en materialen beheren en updaten 

 een kwaliteitsvolle collectie leer- en oefenmiddelen garanderen, zowel in eigen beheer 
als i.s.m. de Brusselse bibliotheken. 

 

Nederlands voor Brusselse jongeren vanaf 16 jaar 

 oefenkansen en extra-murosactiviteiten organiseren en ondersteunen, bekendmaken en 
bijhorend lesmateriaal ontwikkelen i.s.m. onderwijs – en opleidingspartners. 

 

2. Taalbeleid 

Taalondersteuning in opleidingen 

 taalondersteuning in Syntra, CVO, Hoger (beroeps)onderwijs en opleidingsprojecten, met 
afstemming op nieuwe evoluties rond het decreet duaal leren en met prioriteit voor de 
opleidingsprojecten met steun van de VGC. 
 

3. Taalpromotie en oefenkansen 

 

Nederlands voor ouders 

 ouders sensibiliseren en informeren over: 
o het belang van het Nederlands voor de inschrijving en ondersteuning van hun 

kind in de voorschoolse sector en in het Nederlandstalig onderwijs in Brussel; 
o de mogelijkheden om Nederlands te leren en te oefenen 

 acties ontwikkelen voor ouders zodat ze het decretale taalniveau Nederlands bereiken 
i.f.v. de inschrijfprocedure in het Nederlandstalig onderwijs in Brussel 

 ondersteunen van instellingen/teams en hun vrijwilligers in mondelinge en schriftelijke 
duidelijke taal bij de communicatie met anderstalige ouders 

 schoolteams ondersteunen om acties te ontwikkelen rond Nederlands zichtbaar maken 
voor alle ouders en leerkrachten. 

Centrum voor Basiseducatie Brussel – Brusselleer 
 



Opdrachten voor Onderwijs en Vorming, gebaseerd op de overeenkomst 2020 

 

1. Scholenproject  

 ontwikkeling van instrumenten, didactisch materiaal en methodieken 

 ontwikkeling van formules om laaggeletterde ouders van kinderen in het secundair onderwijs 
te ondersteunen bij de begeleiding van de schoolloopbaan van hun kinderen (waaronder het 
gebruik van Smartschool), i.s.m. Connect en OCB 

 samenwerking met scholen en andere partners die werken rond breed leren voor kinderen 
en hun ouders  in functie van promotie en bekendmaking van elkaars aanbod 

 samenwerking met de schoolteams i.f.v. de realisatie van het Scholenproject 

 coaching, bijscholing van de medewerkers aan het Scholenproject en expertise-uitwisseling 
met het OCB en het Huis van het Nederlands Brussel. 

 

 

2. Plan Geletterdheid 

 verhoging van de bewustwording m.b.t. laaggeletterdheid bij Brusselaars, overheden en bij 
het Nederlandstalig netwerk in Brussel en stimulering van het Nederlandstalig netwerk in 
Brussel om extra aandacht te besteden aan de problematiek van laaggeletterdheid 

 bekendmaking van het Plan Geletterdheid bij het Nederlandstalig netwerk in Brussel en het 
brede publiek 

 ontwikkeling van alternatieve werkvormen en een aanbod op maat voor laaggeletterde 
jongeren vanaf 16 jaar, i.s.m. het Onderwijscentrum Brussel, CVO Brussel, Huis van het 
Nederlands Brussel en Abrusco 

 ondersteuning van de Leerwinkel bij de afstemming van haar dienstverlening op de noden 
van laaggeletterden en bij de zoektocht naar een gepast opleidingsaanbod voor deze 
doelgroep 

 ontwikkeling van alternatieve werkvormen voor laaggeletterde cursisten, met aandacht voor 
specifieke, kwetsbare doelgroepen 

 professionalisering van de lesgevers in het volwassenenonderwijs m.b.t. het thema 
laaggeletterdheid en bevordering van deskundigheidsuitwisseling om de begeleiding van 
laaggeletterde cursisten te optimaliseren en hun slaagkansen te vergroten, met bijzondere 
aandacht voor digitale geletterdheid in 2021 

 bevordering van de doorstroom van CBE naar CVO 

 organisatie van screening en een traject op maat op vraag van de VGC voor medewerkers die 
laaggeletterd zijn en/of het Nederlands nog niet voldoende beheersen 

 advies en ondersteuning op vraag van de VGC en het Nederlandstalig netwerk over duidelijk 
communiceren met een laaggeletterd publiek 

 



AV. FR. MALHERBELAAN 42

1070 BRUXELLES / BRUSSEL

T 02 527 57 75

F 02 527 49 43

INFO@CASABLANCO.BE

Gerealiseerde of geplande werven Periode Uitgevoerde werken Ploegen ingezet of in te zetten

KTA Zavelenberg
Oscar Ruelensplein, 13
1082 Sint-Agatha-Berchem

eerste week van januari 2019
Krokusvakantie 2019

1 - 19/04/2019

Schilderwerken: 6 klaslokalen (265 m²), inclusief wanden, plafonds en radiatoren
Plaatsen van nieuwe vloerbekleding (216 m²), inclusief nieuwe chape waar nodig, en plinten

Inzet van 2 voltijdse ploegen (2 instructeurs - 
waarvan 1 niet-geco en dus op eigen middelen - en 

8 arbeiders)

KTA Zavelenberg
Oscar Ruelensplein, 13
1082 Sint-Agatha-Berchem

01/07 - 31/08 met uitzondering collectieve 
sluiting 22/07-2/08

Thermische isolatie van een plafond, met inbegrip van luchtdichtheid - 110 m²
Afwerking : bepleistering van het plafond, schilderwerk

Plaatsen van nieuwe vloerbekleding (120m²), Inclusief nieuwe chape waar nodig, en plinten

Inzet van 2 voltijdse ploegen (2 instructeurs - 
waarvan 1 niet-geco en dus op eigen middelen - en 

8 arbeiders)

Imelda Basisschool
Ninoofsesteenweg 130
1080 Sint-Jans-Molenbeek

Augustus 2019 Gyprocwerken + Schilderwerken klaslokalen + trapleuning
Inzet van 1 voltijdse ploeg (1 instructeurs en 4 

arbeiders)

Regina Pacisschool 
Magnolialaan 2 
1020 Brussel 

Augustus 2019 Allerhande schilderwerken
Inzet van 1 voltijdse ploeg (1 instructeurs en 3 

arbeiders)

Kleuterschool Mozaïek 
Van Ysendyckstraat 24 
1030 Schaarbeek

Oktober 2019 - Februari 2020
Werf op hoogte met stelling

Buitenmuurisolatie (166 m²) : EPS-isolatie + crepi
Opleiding van een instructeur van FIX vzw

Inzet van 1 voltijdse ploeg (1 instructeurs en 5 
arbeiders)

KTA Zavelenberg
Oscar Ruelensplein, 13
1082 Sint-Agatha-Berchem

ingepland Maart - april 2020
Uitgesteld wegens covid-cirisis

Uitgevoerd in Augustus en Kerstvakantie 2020

Thermische isolatie van plafonds, met inbegrip van luchtdichtheid - 80 m²
Afwerking : bepleistering van het plafond, schilderwerk
Pleisterwerk en schilderwerk van een grote trappenhal

Plaatsen van nieuwe vloerbekleding (40m²), Inclusief nieuwe chape waar nodig, en plinten

Inzet van 1 voltijdse ploeg (1 instructeurs en 5 
arbeiders)

Basisschool de Wemelweide
Leopold Wienerlaan 32
1170 Watermaal-Bosvoorde

Ingepland Augustus - September 2020
Geannuleerd wegens covid-crisis - door een te 

krappe timing

Allerhande schilderwerken
+ inrichting van een leerkrachtenlokaal

+ schuren van een plankenvloer

Inzet van 1 voltijdse ploeg (1 instructeurs en 5 
arbeiders)

Maria Assumpta Lyceum
Stalkruidlaan 1
1020 Brussel

Ingepland September - Oktober 2020
Uitgesteld wegens covid-cirisis

Uitvoering voorzien januari - februari 2021

Pleisterwerk en schilderwerken sportzaal, inclusief wanden, plafonds en radiatoren (300m²)
Inrichting van een nieuwe kleedkamer

Inzet van 2 voltijdse ploegen (2 instructeurs - 
waarvan 1 niet-geco en dus op eigen middelen - en 

8 arbeiders)

Casablanco - Stedenfonds 3 - Uitgevoerde werven  in 2019 en 2020 

Casablanco  vzw

Avenue François Malherbelaan 42, 1070 Bruxelles / Brussel 

TVA / BTW: BE 0470 145 835 - Enr / Reg:  04.18.11- BNP Parisbasfortis:   BE29 0013 4092 4764 - BIC GEBABEBB

www.casablanco.be



Artikel : 520/332-01 Subsidies voor initiatieven voor Brusselse musea 

   

 

Het volledige bedrag gaat naar de Brusselse Museumraad voor hun jaarwerking. Met hen heeft de 

VGC een convenant afgesloten. 

Zij ondersteunen de musea op vele manieren, zie hun portaalsite, 

https://www.brusselsmuseums.be/nl/ 

 

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

 

Totale uitgaven in 2019 :  399.400 EUR   

 

 

Reeds gedane uitgaven in 2020 tot en met 18/11/20 :  409.651 EUR 

 

  

 

  

BRUSSELSE MUSEUMRAAD

WERKINGSSUBSIDIE I.H.K.V. HET CONVENANT 2016-2020 

VOOR DE JAARWERKING IN 2020 68.000,00

Toelagetrekker Omschrijving Vastgelegd bedrag

Afrekening 

Stedenfonds III

FOYER UITVOERING CONVENANT IN 2019 86.000,00

BELGIAN HOMELESS CUP JAARWERKING VAN DE BXLR CUP IN 2019 25.000,00

BRUSSELS BRAZILIAN JIU JITSU ACADEMY SPORTSEIZOEN 2019-2020 64.550,00 20.450,00

SPORT EN SPEL JEUGDSPORTBEGELEIDER SEIZOEN 2019-2020 10.860,00

BRUSSELS VOLLEY JEUGDSPORTBEGELEIDER SEIZOEN 2019-2020 9.802,00

RWDM GIRLS JEUGDSPORTCOORDINATOREN SEIZOEN 2019-2020 29.282,00

ZWEMCLUB DE EENDJES SCHAARBEEK JEUGDSPORTCOORDINATOREN SEIZOEN 2019-2020 24.031,00

MOLENBEEK REBELS BASKETBALL JEUGDSPORTCOORDINATOREN SEIZOEN 2019-2020 20.425,00

RITTERKLUB VLAAMSE SPORTVERENIGING JETTE JEUGDSPORTCOORDINATOREN SEIZOEN 2019-2020 40.000,00

MOEV

BRUSSELWERKING VAN HET PROVINCIAAL SECRETARIAAT 

VLAAMS BRABANT EN BRUSSEL SCHOOLJAAR 2019-2020 34.000,00

LES GAZELLES DE BRUXELLES JAARWERKING 2020 35.000,00

Toelagetrekker Omschrijving Vastgelegd bedrag

Afrekening 

Stedenfonds III

FOYER UITVOERING VAN HET CONVENANT IN 2020 91.000,00

YOUNITED BELGIUM JAARWERKING 2020 IN UITVOERING VAN HET CONVENANT 25.000,00

BRUSSELS BRAZILIAN JIU JITSU ACADEMY WERKINGSSUBSIDIE SPORTSEIZOEN 2020 - 2021 64.550,00 20.450,00

SPORT EN SPEL JEUGDSPORTBEGELEIDER 9.742,00

BRUSSELS VOLLEY JEUGDSPORTBEGELEIDER 7.349,00

RWDM GIRLS JEUGDSPORTCOORDINATOR 22.626,00

ZWEMCLUB DE EENDJES SCHAARBEEK JEUGDSPORTCOORDINATOR 22.297,00

MOLENBEEK REBELS BASKETBALL JEUGDSPORTCOORDINATOR 44.703,00

RITTERKLUB VLAAMSE SPORTVERENIGING JETTE JEUGDSPORTCOORDINATOR 40.267,00

MOLENBEEK REBELS BASKETBALL VERENIGINGSMANAGER 27.667,00

MOEV

BRUSSELWERKING VAN HET PROVINCIAAL SECRETARIAAT 

VLAAMS BRABANT EN BRUSSEL SCHOOLJAAR 2020-2021 34.000,00

https://www.brusselsmuseums.be/nl/


Artikel : 50001/332-02 Subsidies voor participatie, uitstraling, verbinding en experiment   

Reeds gedane uitgaven in 2020 tot en met 18/11/2020 :  1.273.500 EUR 

 

 

 

Artikel : 515/332-01 Subsidies voor cultureel erfgoed  

  

2020 2021 

128 559  181 559  

 

Reeds gedane uitgaven in 2020 tot en met 18/11/20 :  105.050 EUR 

 

 

 

Toelagetrekker Omschrijving Vastgelegd bedrag

Afrekening 

Stedenfonds III

GROWFUNDING UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST IN 2020 50.000,00

JEUGD EN MUZIEK BRUSSEL UITVOERING VAN HET CONVENANT IN 2020 20.000,00

CULTUREGHEM UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST IN 2020 50.000,00

TOESTAND UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST IN 2020 50.000,00

BE.BRUSSELEIR

WERKINGSSUBSIDIE I.H.K.V. HET CONVENANT 2017-2020 VOOR 

DE JAARWERKING IN 2020 22.000,00

LASSO UITVOERING VAN HET CONVENANT IN 2020 122.000,00 25.000,00

ARTHIS - HET BELGISCH-ROEMEENS CULTUREEL HUIS INTERCULTURELE DIALOOG OOST-WEST 55.000,00

BEELDENSTORM

BEELDEN & VERBEELDEN - NA SCHOOL - 1001 KUREGEMSE 

VERTELLINGEN 3.000,00 180.000,00

CITY MINE(D) CITY MINE(D) BRUSSEL 105.000,00

GLOBE AROMA ART FOR ALL 50.000,00

RECYCLART SOCIAAL-ARTISTIEKE JAARWERKING 105.000,00

ZINNEKE ZINNEKE 2020 45.000,00 55.000,00

BRUSSELS OPERETTETHEATER JAARWERKING 2020 40.000,00

METX URBAN CENTER BRUSSEL 45.000,00

HUIS VAN HET NEDERLANDS BRUSSEL

BABBELUT-CONVERSATIETAFELS I.H.K.V. EEN TAALBELEID 

BINNEN SOCIAAL-CULTUREEL WERK, BINNEN 

SPORTVERENIGINGEN EN VOOR DE RUIMERE SPORTSECTOR 35.500,00

WIELS CENTRUM VOOR HEDENDAAGSE KUNST SVSM 2020 15.000,00 15.000,00

THE BELGIAN PRIDE THE BELGIAN PRIDE FESTIVAL 2020 24.000,00

VISIT BRUSSELS VRIJETIJDSDATABANKEN 62.000,00

VISIT BRUSSELS UITVOERING BESLISSINGSNOTA IN 2020 25.000,00

MIMA

TENTOONSTELLINGEN EN SAMENWERKINGEN MET 

JONGERENVERENIGINGEN IN 2020 15.000,00

RECYCLART KUNSTENPROGRAMMA IN 2020 40.000,00

BELGISCH STRIPCENTRUM JAARWERKING 2020 20.000,00

Toelagetrekker Omschrijving Vastgelegd bedrag

BE.BRUSSELEIR

WERKINGSSUBSIDIE I.H.K.V. HET CONVENANT 

2017-2020 VOOR DE JAARWERKING IN 2020 60.000,00

GEZELLEN VAN SINT-LAURENTIUS MEYBOOMPLANTING 2.000,00

KOREI ERFGOEDDAG 2.050,00

SPUTNIK FESTIVAL ALLES ES JUST (8STE EDITIE) 10.500,00

SPORT, CULTUUR EN VRIJE TIJD GANSHOREN

BIJ THEO EN JEANINE VOORSTEL TOT TIJDELIJKE 

BEZETTING VAN DE VOORMALIGE HOEVE VAN 

THEO HOOGSTYNS 11.000,00

DE VLAAMS PERZISCHE TONEELVERENIGING ZAMAN - NOU EIDIDANI NORUZ 1.000,00

MELODIGGERZ 30 YEARS OF RECORDS 5.000,00

MUSEE JUIF DE BELGIQUE - JOODS MUSEUM VAN BELGIE JEWS IN THE CITY! 8.500,00

GEMEENTE EVERE 900 JAAR EVERE 5.000,00



Begunstigde Omschrijving Subsidiebedrag College(lid)besluit

A Place To Live vzw 
Algemene werking- periode: 1 januari 

2020-31 december 2020.
 €               47 500,00 CB 20/322 van 31/01/2020

 Femma vzw 
‘Femma Quartier’- periode: 1 januari 

2020-31 december 2020.
 €             156 400,00 CB 20/322 van 31/01/2020

 Gemeenschapscentrum De Pianofabriek 

vzw 

‘Citylab’- periode: 1 januari 2020-31 

december 2020.
 €               76 600,00 CB 20/322 van 31/01/2020

 LINK=Brussel vzw  
‘Camelia’- periode: 1 januari 2020-31 

december 2020.
 €             102 000,00 

CB 20/322 van 31/01/2020

 Onder Ons vzw  
Algemene werking- periode: 1 januari 

2020-31 december 2020.
 €               34 700,00 CB 20/322 van 31/01/2020

 Dar Al Amal vzw 
 ‘Vrouwenwerking’- periode: 1 januari 

2020 - 31 december 2020. 

 €               20 100,00 CB 20/322 van 31/01/2020

 Het Meervoud vzw 

 ‘Werking voor de emancipatie van 

vrouwen en kinderen’- periode: 1 januari 

2020-31 december 2020. 
 €               17 500,00 CB 20/322 van 31/01/2020

 62005/332-01 Subsidies voor samenlevingsinitiatieven algemene werking 


