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-2Dames en heren,
De Commissie voor Algemene Zaken, Financiën & Begroting en Stedelijk beleid besprak
tijdens haar vergadering van 7 december 2021 de Beleidsverklaring 2021-2022 Stuk 4 (20212022) - Nr. 1 en het ontwerp van verordening tot vaststelling van het Meerjarenplan 2022-2025
– Stuk 5 (2021-2022) - Nr. 1.
De heer Arnaud Verstraete wordt aangeduid als verslaggever.

1. Toelichting bij de Beleidsverklaring 2021-2022 en het Ontwerp van verordening tot
vaststelling van het Meerjarenplan 2022-2025 door het College
Vandaag wordt de Beleidsverklaring 2021-2022 en het Ontwerp van verordening tot
vaststelling van het Meerjarenplan 2022-2025 besproken. De Beleidsverklaring 2021-2022
werd in de plenaire vergadering van 3 december 2021 door collegelid Sven Gatz toegelicht.
Het is voor de VGC een bijzonder moment, want het is voor het eerst dat er een begroting met
een meerjarenperspectief wordt voorgelegd. In dit Meerjarenplan 2022-2025 komen tal van
nieuwe begrippen aan bod en wordt een nieuwe structuur gebruikt. Het College beseft dat het
een aanpassing is voor de Raad om hiermee te werken. De doelstelling is op een transparante
manier een financiële en strategische planning over meerdere jaren te geven. Vanuit
beleidsdoelstellingen volgt er een effectief doelmatig beleid.
Er wordt een grote dank uitgesproken aan de Administratie van de Vlaamse
Gemeenschapscommissie. Door hen wordt elk jaar heel wat werk verzet om tot een kwalitatieve
en correcte begroting te komen, maar de omschakeling naar het meerjarenplan is huzarenwerk
geweest.
Het werk voor de Administratie en het College is nog lang niet af. Er volgt nog veel werk na de
bespreking vandaag. Het is en blijft een voortdurend leerproces en dit moment is een belangrijk
scharniermoment. Deze begroting is namelijk een nieuwe horde in de implementatie van de
nieuwe BBC (Beleids- en Beheerscyclus). De Administratie zal de overstap naar de nieuwe
BBC op ongeveer 2 jaar hebben gemaakt. Dat is iets waar deze overheid trots op mag zijn.
De Beleidsverklaring die voor 2022 de inhoudelijke ambities voor dit College weergeeft, is al
aan bod gekomen. Daarnaast is er geprobeerd om in de begrotingsdocumenten voldoende
verdere inhoudelijke toelichting toe te voegen per actie.
De toelichting bij het Meerjarenplan 2022-2025 zal worden beperkt tot een aantal meer
technische punten. In de bespreking kan dieper worden ingegaan op de beleidskeuzes van dit
College.
De begrotingswijziging 2 en B is vorige week in de Raad behandeld en was nog volgens het
oude systeem met begrotingsartikelen opgesteld. De rekening voor het dienstjaar 2021 zal ook
nog in dezelfde oude stijl worden voorgelegd.
Vanaf 2022 wordt het nieuwe systeem van de BBC ingevoerd. Dit nieuwe systeem biedt
enerzijds, een meerjarenplan, en anderzijds, een koppeling van de budgetten aan doelstellingen,
actieplannen en acties. Dit verhoogt de transparantie van de cijfers en maakt een betere
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Het kader voor de BBC voor de Vlaamse Gemeenschapscommissie is vastgelegd door de
Vlaamse Gemeenschap, met name in:
- het Decreet van 26 februari 2021 over het toezicht op de Vlaamse Gemeenschapscommissie;
- het Besluit van de Vlaamse Regering van 4 december 2020 over de Beleids- en Beheerscyclus;
-het Besluit van de Vlaamse Regering van 9 juli 2021 over de communicatie tussen de VGC en
de Vlaamse Regering, en over de digitale rapportering van de beleidsrapporten van de VGC;
-het Ministerieel besluit van 30 juni 2021 dat alle concrete modaliteiten vastlegt (documenten,
schema’s, rekeningstelsels, en dergelijke).
Er wordt dus niet meer van een begroting gesproken. Het document heet formeel het
Meerjarenplan 2022-2025 van de VGC. Het is geënt op het Strategisch Meerjarenplan 20212025 dat vorig jaar in de Raad werd goedgekeurd.
De raadsleden kregen de kans een opleiding over het nieuwe systeem te volgen.
Met het meerjarenplan worden een aantal nieuwe begrippen ingevoerd. Zo is er niet langer
sprake van een gewone en een buitengewone begroting. In het Meerjarenplan 2022-2025 wordt
nu gesproken over kredieten voor exploitatie en investeringen.
Onder exploitatie worden alle uitgaven en ontvangsten verstaan die gewoonlijk jaarlijks
terugkomen en die te maken hebben met de gewone werking van het bestuur. De investeringen
omvatten alle ontvangsten en uitgaven die invloed hebben op de omvang, de waarde of de
instandhouding van het patrimonium van het bestuur of de gesubsidieerde instantie, behalve de
gewone onderhoudswerkzaamheden. Een nieuw en derde deel is de financiering. Dit gaat over
alle ontvangsten en uitgaven voor leningen en leasings, toegestane leningen en betalingsuitstel,
ontvangen borgtochten en kapitaalswijzigingen.
Exploitatie, investeringen en financiering vormen samen het minimum algemeen
rekeningstelsel van de VGC ofwel het MAR. Daarnaast is er ook nog de beleidsindeling en het
strategisch kader. De beleidsindeling is volledig nieuw en gaat over de opdeling van de
budgetten naar beleidsdomeinen, beleidsvelden en beleidsitems. De beleidsvelden zijn wettelijk
vastgelegd, terwijl de beleidsdomeinen grotendeels gebaseerd zijn op het organogram van de
Administratie van de VGC (overzicht op p. 5 van de verklarende nota).
Het strategisch kader neemt de doelstellingen, actieplannen en acties uit het Strategisch
Meerjarenplan 2021-2025 van de VGC over. Dit heeft tot doel om voor elk budget de koppeling
met de gemaakte beleidsdoelstellingen weer te geven. (overzicht op p. 9 en verder.)
De algemene rekeningen, de beleidsitems en de acties worden aan elkaar gekoppeld aan de hand
van budgetsleutels. Deze unieke combinaties van de 3 elementen zijn de nieuwe bouwstenen
van het budget en vervangen zo de vroegere begrotingsartikelen in de boekhouding. Het
inhoudelijk kader dat vroeger vooral geboden werd door de toelichting bij de
begrotingsartikelen, zal nu bestaan uit de strategische nota, waarin per actie de budgetten en de
toelichting gegeven worden.
Een ander belangrijk en nieuw element in het nieuwe BBC is dat er 2 strikt te respecteren
evenwichtsvoorwaarden worden gehanteerd.
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Beschikbaar Budgettair Resultaat moet elk jaar positief zijn. Het is de som van alle uitgaven en
ontvangsten in het exploitatie- en investeringsbudget, en de financiering ervan (leningen).
De Autofinancieringsmarge is een langetermijnevenwichtsvoorwaarde die nagaat of een
bestuur structureel in evenwicht is. De autofinancieringsmarge wordt berekend door van het
exploitatiebudget, de netto kapitaalsaflossingen af te trekken. Met deze berekeningswijze wordt
nagegaan of een bestuur voldoende marge genereert uit de courante werking om de leninglasten
(en dus de investeringen) te dragen. Wettelijk gezien moet de autofinancieringsmarge enkel
positief zijn in het jaar 2025. De VGC zorgt echter dat de autofinancieringsmarge elk jaar
positief is. Op die manier wordt gezorgd voor een buffer om de toekomstige kosten en risico’s
op te vangen.
Zoals aangegeven, worden in dit Meerjarenplan 2022-2025 de budgetten aan de doelstellingen
van het Strategisch Meerjarenplan 2021-2025 gekoppeld. De 7 beleidsdoelstellingen van het
plan, en de daaraan gekoppelde actieplannen en acties, geven aan welke toekomstvisie de VGC
heeft voor Brussel. Ze vertalen de missie en de beleidsambities in het Bestuursakkoord 20192024 van de VGC naar deze verschillende niveaus.
Het College heeft ervoor gekozen om alle acties zichtbaar te maken in de beleidsrapportering.
Dat wordt gedaan door in het systeem alle acties ‘prioritair’ te maken. Dat betekent niet zozeer
dat aan deze acties meer prioriteit gegeven wordt. Het gaat erom dat de rapportering aan de
Raad maximaal transparant is en in het systeem worden enkel de zogenaamde ‘prioritaire’ acties
in de beleidsrapportering opgenomen. Alle acties worden dus inhoudelijk opgevolgd en, daar
waar dit van toepassing is, ook financieel opgevolgd. De acties komen straks aan bod, bij de
bespreking van de strategische nota.
Zoals aangegeven, het interessante aan het werken met een meerjarenplan is dat er over een
langere termijn aan financiële en strategische planning kan worden gedaan. Maar die lange
termijn zorgt er natuurlijk ook voor dat er rekening moet worden gehouden met de economische
en budgettaire context.
Hiervoor baseerde het College zich, voor de opmaak van het budget voor 2022, op de laatste
vooruitzichten van het Federaal Planbureau op vlak van inflatie. Verder is het duidelijk dat de
VGC op haar beurt wordt beïnvloed door de evolutie van het federale en regionale
begrotingsbeleid. De VGC is voor haar inkomsten afhankelijk van overdrachten uit andere
overheden. Tot slot, aangezien investeringen van de VGC voor een deel gefinancierd worden
met leningen, bepaalt de hoogte van de rente een deel van de uitgaven. Op dit moment is er een
lage rente. Deze aanhoudende lage rente heeft een positief effect op de financiering van de
investeringen via extern kapitaal, anderzijds houdt dit ook in dat de verwachte rendementen op
de beleggingsportefeuille laag zullen blijven.
De personeelskredieten voor 2022 worden berekend op basis van een personeelsplan. Voor de
overige jaren van het Meerjarenplan 2022-2025 wordt rekening gehouden met een stijging van
de personeelsuitgaven met jaarlijks 2 %. Voor het aanvullend pensioen voor contractuele
personeelsleden (via het Vlaams pensioenfonds) wordt er een werkgeversbijdrage van 4 %
voorzien op het bruto jaarloon van de betrokken werknemers. Vanaf 2022 zal er eveneens
worden voorzien in een verzekering gewaarborgd inkomen voor contractuele personeelsleden.
De verdeling van de personeelsuitgaven en de personeelsformatie per organisatieonderdeel is
terug te vinden bij de documentatie van het Meerjarenplan 2022-2025.
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de daaropvolgende jaren. Dat heeft alles te maken met de overstap naar het nieuwe systeem.
Bij de instap in het nieuwe systeem neemt een bestuur het gecumuleerde budgettaire resultaat
van de vorige dienstjaren mee, dat wil zeggen, het opgetelde resultaat van de voorgaande jaren,
tot en met het laatste boekjaar voor de instap. Omdat 2021 nog niet helemaal was afgelopen,
kon bij de opmaak van dit Meerjarenplan 2022-2025 het gecumuleerde budgettaire resultaat
enkel worden geraamd. Pas bij de opmaak van de jaarrekening 2021 kan het exact worden
berekend en zullen bij de eerste aanpassing van het Meerjarenplan in 2022, de nodige
aanpassingen worden doorgevoerd. Het gecumuleerd budgettair resultaat van 2021 wordt
voorlopig geraamd op 129,62 miljoen euro.
Dit bedrag is samengesteld uit:
- 87,6 miljoen euro over te dragen saldi;
- 38,3 miljoen euro middelen uit de diverse reservefondsen;
- 3,7 miljoen euro geraamde onderbenutting van kredieten in de begroting 2021.
Het grote volume over te dragen saldi heeft ermee te maken dat tot en met 2021 de budgetten
werden geraamd op vastleggingsbasis. Vanaf 2022 worden ontvangsten en uitgaven geraamd
op transactiebasis. Dat wil zeggen dat de budgetten moeten worden voorzien in het jaar waarin
de transactie plaatsheeft. Budgetten die wel al zijn beslist en vastgelegd, maar nog niet werden
uitbetaald, moeten worden meegenomen naar het jaar waarin de uitbetaling ervan wordt
verwacht. Enkele voorbeelden zijn:
- een werkingssubsidie waarvoor in 2022 nog een saldo moet worden uitbetaald, bv. na het
aanleveren van de verantwoordingsstukken;
- een investeringssubsidie waarvan een deel pas in een van de komende jaren wordt uitbetaald,
na de oplevering van een nieuwe infrastructuur;
- of bv. bestelbonnen voor werkingsuitgaven van de VGC, die wel al zijn vastgelegd maar nog
niet helemaal benut.
De over te dragen saldi worden als volgt terug ingeschreven in het Meerjarenplan 2022-2025:
73 miljoen euro in 2022; 8,9 miljoen euro in 2023 en 5,7 miljoen euro in 2024.
Misschien is het goed om hier ook even stil te staan bij de bestemde gelden. De bestemde gelden
zijn geldmiddelen die in het meerjarenplan en in het budget worden gereserveerd voor
specifieke bestemmingen in de volgende boekjaren. Ze zijn te vergelijken met de vroegere
reservefondsen, met dat verschil dat algemene reservefondsen niet meer kunnen. Er moet dus
steeds een bestemming gegeven worden aan die reserves. Concreet zijn de bestemde gelden in
dit meerjarenplan voorzien voor investeringen, met uitzondering van een aantal saldi van vorige
dienstjaren, die worden ingezet voor de exploitatie in 2022 en 2023.
De middelen waarover de Vlaamse Gemeenschapscommissie beschikt om haar beleid te
voeren, zijn net als in de voorbije jaren voornamelijk afkomstig van het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest, de Vlaamse Gemeenschap en van de federale overheid. In mindere mate genereert de
VGC een aantal eigen inkomsten uit geleverde prestaties, en worden de reserves en andere
ontvangsten benut. De p. 30 tot 33 van de verklarende nota gaan daar dieper op in en geven aan
hoe deze ontvangsten evolueren overheen de jaren.
De functionele indeling is de opsplitsing van de uitgaven en ontvangsten van het bestuur
volgens hun herkomst of bestemming. Dat wil zeggen, volgens de verschillende
maatschappelijke domeinen waar het bestuur ze voor inzet of voor ontvangt. Het systeem van
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van de middelen voor respectievelijk de Algemene financiering, Algemene zaken, Onderwijs
en Vorming, Cultuur, Jeugd en Sport en ten slotte, Welzijn, Gezondheid en Gezin.
Op p. 35 van de verklarende nota staat een samenvattende tabel van de exploitatie-uitgaven
volgens hun economische indeling. Voor de VGC is de economische indeling de volgende:
•
Goederen en diensten;
•
Personeelskosten;
•
Toegestane werkingssubsidies;
•
Andere operationele uitgaven;
•
Financiële uitgaven.
Op p. 35 van de nota staan 2 tabellen die enerzijds, de investeringsuitgaven weergeven die in
dit meerjarenplan zijn vervat, en anderzijds, de middelen die worden aangewend om deze
uitgaven te financieren.
In het meerjarenplan worden de investeringsuitgaven gekoppeld aan de acties. Deze vormen
dan zogenaamde investeringsprojecten.
Aangezien alle acties als prioritair werden gedefinieerd, is er voor elk investeringsproject ook
nog eens een aparte fiche terug te vinden in de rapportering. Deze rapportering, die zeer
uitgebreid is, is wettelijk verplicht maar bevat niet de volledige informatie van de geplande
investeringen in de periode 2022-2025.
Voor een uitgebreider overzicht van alle geplande investeringen (eigen infrastructuur en
investeringssubsidies) in de periode 2022-2025, wordt verwezen naar het Investeringsplan
2021-2025 van de VGC.
Er wordt inzake de schuld een onderscheid gemaakt tussen enerzijds, de leninglast (ten gevolge
van het opnemen van lenigen), en anderzijds, de beschikbaarheidsvergoeding voor PPSprojecten (dus de leasings). Hoewel beide als een schuldaflossing gecategoriseerd zijn, wordt
in het luik over het schuldbeheer op p. 38 van de verklarende nota enkel rekening gehouden
met de leninglast. De tabellen geven hier een vergelijkingsbasis over de verschillende jaren.
Het schuldvolume dat dit College aangaat, stijgt over de loop van het Meerjarenplan 2022-2025
inderdaad om de geplande investeringen uit het Investeringsplan 2021-2025 waar te maken.
Desalniettemin, kan met een schuldratio kleiner dan 1 toch worden gesproken van een
beheersbaar schuldvolume op de lange termijn.
In het voorliggende document staan het ontwerp van verordening en het eigenlijke
Meerjarenplan 2022-2025. Het meerjarenplan bestaat uit de verklarende nota, de BBCrapportering en de documentatie. Al deze documenten liggen ter goedkeuring voor bij deze
Raad, behalve de documentatie. Deze documentatie moet strikt genomen niet worden
goedgekeurd, maar wordt slechts door het College aan de Raad ter beschikking gesteld.
Met het ontwerp van verordening stelt deze Raad het meerjarenplan vast, en vaardigt de Raadomwille van het nieuwe begrotingssysteem ook nieuwe delegatieregels aan het College uit om
de budgetten te beheren. Het eerste deel is de verklarende nota. Deze nota is wat de inhoud
betreft goed vergelijkbaar met de vroegere memorie van toelichting bij de verordening. Dan is
er het eigenlijke beleidsrapport, bestaande uit de strategische nota, de financiële nota en de
toelichting. Alles is terug te vinden in het document.
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investeringsproject een overzicht van de uitgaven en ontvangsten volgens hun economische
indeling terug te vinden.
Helemaal aan het eind van het beleidsrapport, op p. 155, is een schema met de evolutie van de
schulden terug te vinden en tot slot, op p. 157 staat de verwijzing naar de grondslagen en
assumpties en de financiële risico’s.
Het derde deel van het meerjarenplan is de documentatie.

2. Algemene Bespreking
De heer Mathias Vanden Borre (N-VA) beaamt de toelichting van de collegevoorzitter inzake
het harde werk dat de Administratie heeft geleverd. Het is inderdaad een nieuwe manier van
werken die iedereen zich eigen moet maken. De algemene leidraad mag er zijn en is helder.
Zijn er toch moeilijkheden of kinderziekten opgedoken in het hele overgangsproces? Of is alles
relatief vlekkeloos verlopen? Wat is de indruk van de verschillende Diensten van de VGC?
Wordt het nieuwe systeem overal positief onthaald?
Het commissielid vindt dat de nieuwe manier van werken met een valse noot is gestart. Normaal
is het de traditie dat het College documenten aan de Raad bezorgt waarna een bespreking volgt.
Normaal onthoudt het College zich van reacties in de pers tot er effectief een bespreking in de
Raad heeft kunnen plaatsvinden. Dit jaar worden de documenten aan de Raad overgemaakt en
op dezelfde dag verschijnt er al een artikel over in de pers, met enkele uithalen naar Vlaanderen.
Deze waren volgens de spreker helemaal misplaatst. Hij betreurt dat er samen met een nieuwe
manier van werken ook een nieuwe manier van communiceren wordt aangevat. Volgens de
spreker hoefde dit helemaal niet en was er eerst een dialoog mogelijk.
Vervolgens stelt hij vast dat er bij bepaalde acties geen financiële gegevens vermeld worden.
De vraag is hoe de Raad die dan kan opvolgen.
In het gecumuleerd budgettair resultaat van het vorig boekjaar staat 38 miljoen euro in diverse
reservefondsen. Wat is de rol daarvan in het nieuwe plannings- en rapporteringsinstrument?
Op p. 36 staat bij het Lambermontfonds nog 2,5 miljoen euro middelen voor 2022. Hoeveel van
die middelen komen uit het Vlaams Noodfonds voor Sport, Cultuur en Jeugd en hoe zullen deze
middelen worden ingezet de komende jaren?
De spreker merkt op dat de middelen toegekend door de Vlaamse Gemeenschap in stijgende
lijn gaan: van 40,26 % of 72,5 miljoen euro naar 40,48 % of 75,62 miljoen euro. Het is dus de
enige sponsor van de Vlamingen in Brussel die zijn bijdrage telkenjare laat stijgen. Dat mag
dan zeker eens gezegd worden en het raadslid vraagt ook naar een reactie van het College.
Vervolgens citeert het commissielid de specifieke werkingssubsidie van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest: “Voor 2022 tot 2025 wordt jaarlijks een subsidie van [afgerond] 5
miljoen euro voorzien voor personeelsgerelateerde kosten.” Dat is een vreemde zaak. Heeft dat
te maken heeft met de onderfinanciering van de Cocof? Is er een vraag geweest vanuit de VGC
naar deze middelen of is het een bonus omdat er automatisch middelen naar de VGC gaan, als
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verklaring?
Tot slot, gaat de spreker in op de andere middelen die geraamd worden op jaarlijks gemiddeld
3,8 miljoen euro. Volgens de tekst gaat het om “beperkte middelen uit overboekingen uit een
reservefonds, en uit diverse andere overdrachten en ontvangsten voor prestaties of
terugvorderingen.” Er wordt naar een overzicht van deze middelen en naar de spelregels voor
het verlenen van zulke prestaties of terugvorderingen gevraagd.
Vervolgens staat het commissielid stil bij de evolutie van de geraamde ontvangsten en uitgaven
van het exploitatiebudget: de vraag is waarom er daar een daling is van 25 miljoen euro bij de
ontvangsten voor 2022. Vermoedelijk wordt er op een andere manier gerekend, maar de spreker
verzoekt toch om een nadere toelichting.
Ook bij de Beleidsverklaring 2021-2022 heeft de heer Mathias Vanden Borre een aantal
opmerkingen, met name over Jeugd, Cultuur en Sport. Hij stelt tot zijn verwondering vast dat
er daarover eigenlijk niets nieuws staat in het Meerjarenplan 2022-2025. Het is vaak gewoon
een bevestiging van reeds aangekondigd beleid: het plan Atelier, het project rond de politie en
jongeren, de hervorming van Muntpunt en de bibliotheken, investeringen in de
gemeenschapscentra… Over de investeringen in jeugd- en sportinfrastructuur heeft de spreker,
ook na herhaalde vragen, nog nooit een antwoord gekregen. Dat vindt hij opmerkelijk, omdat
het kabinet van collegelid Pascal Smet recent nog bevestigd had dat er voor het zwembad op de
Abattoirsite wel degelijk investeringen zijn en dat die in het Meerjarenplan 2022-2025 zouden
staan, maar de spreker heeft die niet teruggevonden. Hij snapt dus niet meer hoe de vork aan de
steel zit, want er staan wel al middelen geparkeerd in de begroting 2022. De vraag is dus of er
in de toekomst effectief nog geïnvesteerd wordt in een zwembad. Zo ja, met welke middelen
en welke actoren? En welke rol zullen de verschillende overheden daarin spelen? Het zou een
van de grootste investeringen kunnen zijn van deze bestuursperiode, dus daarover mag je dan
toch informatie verwachten in de voorliggende Beleidsverklaring.
In het Brusselse regeerakkoord staat dat er een gewestelijke structuur moet komen voor het
beheer van de zwembaden. Brussels minister Bernard Clerfayt zou daar nu toch toe bereid zijn,
na zijn initiële “njet”. De vraag is dan ook of beide zaken met elkaar te maken hebben en of er
gewacht wordt op die gewestelijke structuur.
In verband met de rubriek ‘Jong in Brussel’ heeft het commissielid gelezen dat er een nieuwe
website komt, ook al bestaat er al een overzicht met het aanbod. Waarom is die dan nodig? Ook
het aanbod in de kerstvakantie vraagt om verduidelijking, gezien de gewijzigde
coronamaatregelen. Idem dito voor de planning voor de volgende vakantieperiodes.
Over het project ‘Jongeren en Politie’ heeft Brussels minister-president Rudi Vervoort gezegd
dat hij daarvoor vanuit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest niet in middelen voorziet. Volgens
de spreker zouden ook de gemeenten daar niet aan bijdragen. Zijn vraag is dan ook of alleen de
VGC dit project financiert en of dat een kerntaak is van de VGC. Wat is daar de voorbije maand
gebeurd?
Voor de heer Arnaud Verstraete (Groen) is het een belangrijk moment in de bestuursperiode.
Er was aangekondigd dat er veel zou veranderen in de werkwijze, niet alleen in de Raad maar
ook voor het College. Dat traject is al een tijdje bezig; het is begonnen met het Bestuursakkoord
2019-2024 ‘Brussel is wat we delen’. Daarna is het participatieve traject Stadspiratie gestart,
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Strategisch Meerjarenplan 2021-2025, dat vorig jaar nog werd goedgekeurd. Nu kan in het
Meerjarenplan 2022-2025 worden gekeken naar de koppeling van die strategische visie aan
concrete budgetten.
De Groen-fractie was benieuwd naar de nieuwe documenten. De 2 infosessies gaven al heel
wat bruikbare info, maar “the proof of the pudding is in the eating.” En bij het raadslid is een
en ander absoluut in de smaak gevallen.
Voor de spreker is dit duidelijk een grote verbetering. De samenhang tussen beleidsdoelen en
de bijbehorende actieplannen, met hun acties en specifieke budgetten, is nu veel duidelijker dan
voorheen. Ook opvallend vindt hij dat er veel minder een opdeling is in de klassieke vakjes als
Welzijn of Onderwijs of Cultuur-Jeugd-Sport… Alles wordt nu veel meer afgestemd op de
doelgroepen, zodat de VGC voor een wezenlijke verbetering kan zorgen in het dagelijks leven
van de Brusselaars. Deze nieuwe manier van presenteren is meer gericht op het resultaat, en is
uitgewerkt tot in de kleinste details. Het werk van de Raad, van het College en van de
Administratie zal zo veel doelgerichter en efficiënter worden.
Deze nieuwe aanpak zorgt voor betere informatie. Bovendien zijn de documenten goed
geschreven, het was heldere en aangename lectuur. Het raadslid maakt dan ook in naam van de
Groen-fractie felicitaties over aan iedereen die er voor en achter de schermen aan meegewerkt
heeft. Zo wordt op een mooie manier aangesloten bij een traditie van de VGC om als kleine en
wendbare Brusselse speler te durven innoveren.
Vervolgens wordt even stilgestaan bij een aantal beleidselementen. De Groen-fractie heeft
vooral naar de inhoudelijke prioriteiten gekeken en ook groene vinkjes geplaatst. Het
commissielid is verheugd dat het College de handen uit de mouwen steekt en 220 extra plaatsen
mogelijk maakt in de kinderopvang. Dat is goed in de strijd tegen het plaatstekort en tegen de
kinderarmoede. Hij meent dat Vlaanderen daar een te passieve houding aanneemt in het
investeringsritme, zeker in vergelijking met de voorgaande jaren. Ook in het Onderwijs blijft
de capaciteit stijgen: 2.600 extra plaatsen over de komende 4 jaar. Hij stelt zich wel de vraag
of het vooropgestelde ritme van ongeveer 1.000 bijkomende plaatsen per jaar zo toch
aangehouden kan worden.
De spreker is ook blij dat er geld is voor 21 duurzame infrastructuurprojecten in de scholen.
Ook de vele investeringen in gebouwen met cultuur-, jeugd- en sportinfrastructuur tonen
serieuze klimaatambities, met aandacht voor een betere isolatie en een goed waterbeheer. Het
groenblauwe netwerk is ook goed geïntegreerd in het denkwerk rond die investeringen.
Er komen ook interessante investeringen in de culturele sector, onder meer in Muntpunt en de
andere bibliotheken, met een eengemaakt beleid. Ook de kunstenaars en vrijwilligers worden
niet vergeten: het project Staycation wordt permanent en krijgt nieuwe subsidielijnen.
Bovendien toont het beleid rond Cultuur, Jeugd en Sport de nodige sociale reflexen, met de
nodige aandacht voor de armoedeproblematiek. Hij geeft het voorbeeld van de hervorming van
Paspartoe. Ook de werking rond Welzijn, Gezondheid en Gezin is doordrongen van een
grensoverschrijdend denken en een sociale reflex, denk maar aan de preventieve
gezinsondersteuning in de Huizen van het Kind.
Voor de spreker zijn dat de belangrijke rode draden: solidariteit, drempels wegwerken in de
dienstverlening, extra zorg en aandacht voor wie dat nodig heeft, een permanent streven naar
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doorgetrokken naar de diverse doelgroepen en dat vindt de spreker uiterst belangrijk.
De heer Arnaud Verstraete stelt met genoegen vast dat het College de goede traditie, die ingezet
was door collega Guy Vanhengel, doortrekt om de begroting als goede ‘ouder’ te beheren –
‘huisvader’ is geen representatieve term meer, zo leert de demografische informatie in de
bijlage, want er zijn nu eenmaal veel meer singles en alleenstaande ouders.
De spreker herinnert zich de discussie bij het begin van de bestuursperiode over de
veranderingen in de inkomstenbronnen voor de VGC. Vroeger was Vlaanderen de belangrijkste
inkomstenbron, dan kwam Brussel en vervolgens de federale overheid. Vanuit Vlaanderen is
beslist om te besparen en daardoor is de volgorde omgedraaid: 47 % komt nu van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest, gevolgd door Vlaanderen met 40 % en de federale overheid met 10 %.
Is het juist dat die verhouding blijvend gewijzigd is en dat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
de belangrijkste financieringsbron is geworden van de VGC?
Wat de verdeling van de uitgaven betreft, blijft de verhouding dezelfde als in het verleden. Het
was een interessante vaststelling dat de helft van het budget naar personeelskosten gaat en een
derde naar de werkingssubsidies voor de verenigingen waarmee samengewerkt wordt.
Begrotingstechnisch is de vierjarenhorizon (en in de toekomst de vijfjarenplannen) een
duidelijke meerwaarde. Dat maakt het mogelijk om verder in de toekomst te kijken en ook terug
te blikken zodat je de evolutie ook veel helderder kunt zien. Het nadeel is wel dat het vandaag
moeilijker is om te vergelijken met vroeger, omdat er nu een nieuwe start genomen wordt.
Het commissielid wijst wel op een implicatie van het nieuwe systeem. De meerjarenbegroting
gaat over de periode 2022 tot 2025. Betekent dat dan dat het anderhalf jaar zal duren vooraleer
het nieuwe College zijn beleidsaccenten kan omzetten in een nieuwe begroting? Vroeger was
er, bij verkiezingen, een half jaar tijd om een nieuwe begroting op te stellen, maar de vraag is
of dat nu anderhalf jaar geworden is. Kunnen er in die tussentijd al wijzigingen worden
aangenomen en is er op dat vlak een flexibiliteitsmarge?
Het grote voordeel van het nieuwe systeem is, volgens het raadslid, dat er meer tijd is voor het
College om kansen te geven aan participatie en om zo nodig iedereen te bevragen. Het nadeel
is natuurlijk dat je langer moet wachten om het nieuwe beleid om te zetten.
In de verklarende nota heeft de spreker ook gelezen dat de overgang van vastleggingsmomenten
naar transactiemomenten een grote verandering is. Hij geeft een concreet voorbeeld. Als er een
school zou worden gebouwd voor 20 miljoen euro en die beslissing valt in 2022, dat staat dat
bedrag op 2022. In de toekomst wordt de uitbetaling van de verschillende schijven gespreid
over de verschillende jaren, waarin de bouwwerken plaatsvinden.
Hij merkt ook op dat de budgetten er op het eerste gezicht anders uitzien. Vroeger had men een
begroting van ongeveer 220 miljoen euro. Nu liggen die bedragen lager, hoewel er de komende
jaren toch stijgingen zijn. Dat zou te maken hebben met overdrachten van het ene jaar naar het
andere. Dat systeem wordt stopgezet, maar gebeurt nu nog een laatste keer. Is het juist dat het
totaalvolume van de begroting op zich niet verandert tegenover de vorige jaren?
Al deze aanpassingen dragen alleszins bij tot een leesbaarder geheel, doordat je ziet wat je gaat
uitgeven op welk moment en doordat de techniek om fondsen door te schuiven minder
prominent in beeld staat.
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resultaat en de autofinancieringsmarge zijn berekeningen die de financiële gezondheid en
duurzaamheid moeten aantonen. Zij krijgen veel aandacht van de Vlaamse Regering, maar er
wordt vastgesteld dat de VGC-Administratie dankzij de verderzetting van duurzaam financieel
beheer daar gemakkelijk positieve cijfers haalt. Dat bevestigt dat de financiën goed beheerd
worden.
Vervolgens verwijst de spreker naar pagina 158, en de rubriek ‘beleggingen’. Hij vraagt zich af
op de beleggingen gedesinvesteerd zijn uit bv. fossiele brandstoffen, tabak, wapens, nucleaire
energie en dus groen, ethisch en duurzaam zijn.
Bij het overzicht van het VGC-personeel ten slotte, op de allerlaatste pagina van de bundel,
heeft het raadslid een foutje opgemerkt: er zouden namelijk geen mensen op de dienst Gezin
werken. Vorig jaar waren dat er nog 17. Daar is dus eventueel een correctie nodig.
De heer Arnaud Verstraete concludeert dat dit Meerjarenplan 2022-2025 een positieve stap
vooruit is.
De heer Domiek Lootens-Stael (Vlaams Belang) merkt op dat hij niet de enige is voor wie
het nieuwe systeem enige aanpassing vergt. Hij erkent dat het onbetwistbaar voordelen heeft,
maar het zal wat tijd vragen om zich in te werken.
Vervolgens zegt de spreker ironisch dat hij betreurt dat de heer Arnaud Verstraete het begrip
‘goede huisvader’ wil bannen. In de meeste gezinnen beheerde moeder de centen, maar door de
zegswijze ‘goede huisvader’ had vader ten minste nog het gevoel dat hij ook iets te zeggen had.
Nu wordt hem ook die illusie ontnomen.
Een belangrijke uitdaging in de Beleidsverklaring 2021-2022 zijn de moeilijkheden om
voldoende en goede leerkrachten voor het Brussels onderwijs aan te trekken en – vooral – te
houden. Een open brief van een leerkracht van Don Bosco legde onlangs nogmaals de
pijnpunten bloot. Het College tracht een antwoord te formuleren, maar dat is gezien de beperkte
bevoegdheden niet eenvoudig. Positief is dat er meer daadwerkelijke versterking in de klassen
komt, en dat het niet blijft bij het louter aanreiken van een theoretisch kader met tips en raad.
Toch lijken de aangekondigde inspanningen onvoldoende. Vooral in het secundair onderwijs,
en al helemaal in de TSO- en BSO-richtingen, zijn de noden hoog en slaagt men er niet in een
voldoende hoog peil te handhaven. Wat wil het College daaraan doen?
Veel leerkrachten voelen zich niet gesteund door hun directies en de inrichtende macht wanneer
er conflicten zijn met leerlingen en hun ouders. Die problematiek speelt ook in de rest van
Vlaanderen, maar krijgt in de hoofdstad een extra dimensie. Leerkrachten moeten ernstig
worden genomen. Ze mogen zich niet de speelbal voelen van een systeem waarbij, omwille van
de lieve vrede en de politieke correctheid, de echte problemen niet worden aangepakt.
Het onderwijs bevindt zich op een scharnierpunt. De leerkrachten staan onder grote druk. Als
er te veel gaten in de verdediging vallen, dreigt het systeem als een kaartenhuisje in elkaar te
zakken. Al jaren gaat de kwaliteit erop achteruit. Dat is jarenlang weggerelativeerd, totdat nu
het systeem dreigt in te storten. Er worden almaar nieuwe scholen bijgebouwd, maar wie moet
daar les gaan geven? Er studeren jaarlijks duizenden scholieren af, maar ondertussen worden
de tekorten in vitale functies in de maatschappij almaar groter.

- 12 Een op de vijf Brusselaars studeert af aan een Nederlandstalige school. Dat lijkt een succes,
maar dat is maar schijn. Brusselse scholen slagen er niet in tweetalige ambtenaren af te leveren
voor de lokale en gewestelijke besturen. Voor zorginstellingen en kinderopvang is er
onvoldoende Nederlandskundig personeel; technisch personeel in de bouw, leerkrachten,
politiemensen en brandweerlieden komen amper van de Brusselse schoolbanken. Wat wil het
College doen om de uitwisseling van kennis tussen scholen en arbeidsmarkt te versterken? Een
sterk partnerschap met werkgeversorganisaties lijkt nuttig.
Er moet meer aandacht zijn voor kwaliteit in plaats van kwantiteit in het onderwijs. Daar hamert
de spreker al 20 jaar op. Ondanks de mooie, nieuwe schoolgebouwen stelt de uitstroom teleur.
Het wordt steeds moeilijker om de dienstverlening op peil te houden, en nu davert het
schoolsysteem zelf op zijn grondvesten. Campagnes voor de opwaardering van het beroep of
wat ‘tips & tricks’ voor moegetergde leerkrachten, hoe goedbedoeld ook, zullen niet volstaan.
Het onderwijs moet zich ervan bewust zijn dat het eigen succes ook een gevaar betekent en
moet duidelijk prioriteiten stellen voor het te laat is. De alarmsignalen uit het veld worden
almaar luider en wanhopiger, en de plannen en initiatieven die het beleid daartegenover stelt,
zijn vaak druppels op een hete plaat. Het is tijd voor concrete voorstellen. Het engagement van
ouders en leerlingen naar de Vlaamse Gemeenschap moet worden versterkt, waarbij ouders en
leerlingen ook goed weten dat ze daarvoor kwaliteit in ruil krijgen.
Moeten de problemen in de middelbare scholen niet gewoon veel sneller en vroeger worden
aangepakt? En worden aan ouders en leerlingen bij het begin van de schoolloopbaan wel
duidelijk genoeg de engagementen en verwachtingen geschetst? Er mag duidelijk gezegd
worden dat iedereen welkom is, maar dat van iedereen ook iets wordt verwacht. Leerlingen
moeten sterker worden gemaakt, zodat ze hun verantwoordelijkheden aankunnen. De lat moet
hoger. Wat het voorrangsbeleid betreft, pleit Vlaams Belang al jaren voor een absolute voorrang
voor mensen die een daadwerkelijke band met de Vlaamse Gemeenschap kunnen aantonen.
Brussel uitbouwen als kind- en jeugdvriendelijke stad is belangrijk om gezinnen hier te houden.
Nog altijd verlaten al te veel gezinnen Brussel om die reden. Nederlandstalige kinder- en
buitenschoolse opvang zijn de zwakkere broertjes van de sterke onderwijspijler. Het is goed dat
er op dat vlak versterking komt, maar ook hier moeten kwaliteit en kwantiteit in evenwicht zijn.
Hoe garandeert of versterkt het College de Nederlandstaligheid van het aanbod?
Waar het gaat over meertaligheid, vergeet het College zoals elk jaar duidelijkheid te verschaffen
over de context waarin de VGC moet werken: in een hoofdstad waar het tweetalige statuut
wordt uitgehold door deloyale overheden en instellingen die de wettelijke evenwichten in dit
land weigeren te erkennen en de taalwetgeving weigeren te respecteren, en waar degenen die
de tweetaligheid moeten verdedigen, niet opgewassen zijn tegen de Franstalige
machtsspelletjes. Een volwassen taalbeleid ontbreekt andermaal.
In beleidsdoelstelling 4 wil het College ‘alle Brusselaars betrekken’. De aandacht voor sociaal
isolement en eenzaamheid is een goede zaak. Armoedebestrijding mag zich evenwel niet enkel
richten op de gebruikelijke groepen van armen die grotendeels afhankelijk zijn van
vervangingsinkomens. Er moet ook aandacht zijn voor verborgen armoede bij werkenden met
een laag inkomen, of mensen met een laag pensioen, of mensen die door opeenvolgende
tegenslagen schulden hebben opgebouwd.
Beleidsdoelstelling 5 gaat over ‘Brusselaars een gevoel van verbondenheid geven’.
Gemeenschapsvorming is belangrijk voor de maatschappelijke samenhang. Het College wil via
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Hoe wil het College dat aspect in de komende jaren verder uitwerken? Ook het versterken van
het sociaal-culturele netwerk en de amateurkunsten via de gemeenschapscentra kan vertrekken
vanuit dezelfde gemeenschapsvormende basisgedachte, zolang ideologisch pluralisme maar
niet verschraalt tot eenheidsworst. Hoe wil het College het pluralisme hier versterken?
Het raadslid begrijpt niet waarom de VGC een rol zou willen spelen in de versterking van het
groenblauwe netwerk. Waarom zou ze gemeenschapsmiddelen investeren in een zuiver
gebiedsgebonden instrument als de tweetalige website groenblauw.brussels? Die opdracht
schiet volledig aan het doel van de VGC voorbij.
Ook de combinatie van zorg en beweging in beleidsdoelstelling 6 begrijpt de heer Dominiek
Lootens-Stael niet. De keuze voor welk wijkgebonden project waar wordt uitgevoerd, ligt niet
voor de hand. Op basis van welke criteria worden die wijkgebonden projecten opgezet? Zorgen welzijnsprojecten moeten in de eerste plaats bereikbaar zijn voor wie Nederlandstalige zorg
nodig heeft. Hoe wordt bij de ‘Zorgzame buurten’-projecten met dat aspect omgesprongen?
Nog al te vaak krijgen Nederlandstaligen geen zorg in eigen taal. Het is een prioriteit om dat
euvel weg te werken.
De spreker kijkt uit naar de vernieuwde website sportinbrussel.be. Hij had graag meer uitleg
over hoe gesubsidieerde sportclubs worden opgevolgd en geëvalueerd. Voorts begrijpt hij dat
het College de nadruk moet leggen op wat er nieuw is in het beleid en dat dus niet alle aspecten
aan bod kunnen komen. Toch mist hij duidelijkheid over een heleboel aspecten.
De heer Guy Vanhengel (Open Vld) heeft lovende woorden voor het Meerjarenplan 20222025. Het is duidelijk en leesbaar; de grote krachtlijnen van de begroting en de evolutie voor
de komende jaren zijn er goed in terug te vinden. Hij wil niet alleen het College, maar ook de
Administratie feliciteren voor het degelijke werk, dat het inzicht in de cijfers alleen maar
vergroot en verduidelijkt. Daar zullen de debatten wel bij varen.
Mevrouw Els Rochette (one.brussels-Vooruit) wil iedereen bedanken die bijgedragen heeft
aan de interessante plannen die voorliggen. De omschakeling naar een nieuw systeem was een
uitdaging, maar dat is niet af te lezen aan het resultaat. De 7 beleidsdoelstellingen weerspiegelen
de ambitie van de VGC om haar stempel te drukken op het dagelijkse leven van alle Brusselaars:
met haar bevoegdheden bereikt de VGC Nederlandstaligen, Nederlandskundigen en al wie het
Nederlandstalige aanbod genegen is.
Het goede aan het nieuwe systeem is dat er op de langere termijn gepland kan worden. Een
meerjarenplanning en -begroting zijn essentieel om ambitieuze projecten te kunnen realiseren.
De doelstellingen en daaraan gekoppelde acties zijn bevoegdheidsoverschrijdend opgesteld.
Het College neemt steeds meer afstand van het hokjesdenken dat in het verleden oplossingen
in de weg stond, zeker op het vlak van armoedebestrijding, wat de grootste uitdaging voor de
VGC blijft. Positief is dat er op alle mogelijke manieren aan armoedebestrijding wordt gedaan,
met onder meer extra steun voor het straathoekwerk en subsidies voor schoolonkosten voor
gezinnen. Ook mentaal welzijn krijgt extra ondersteuning, met hulp voor jongeren op de
wachtlijst of projecten tegen eenzaamheid. Er komt nieuwe infrastructuur voor Brusselaars: er
worden scholen en crèches bijgebouwd; gemeenschapscentra worden gerenoveerd; artiesten
krijgen ruimte... Dat alles draagt op een bepaalde manier bij aan die belangrijke strijd tegen
armoede.

- 14 Wat de algemene bespreking betreft, wordt Covid-19 in het Meerjarenplan 2022-2025 enkel
vermeld in de sociaal-demografische analyse, maar niet op andere plaatsen. Welke nieuwe
initiatieven ontwikkelt het College om bv. de scholen te ondersteunen en de vaccinatiegraad
mee te helpen opkrikken?
Het Meerjarenplan 2022-2025 kwam mede tot stand door de input van Brusselaars via het
traject Stadspiratie. Hoe werd er naar de deelnemers teruggekoppeld over hun impact? Wat
staat er in de toekomst nog gepland aan participatietrajecten en -momenten?
De financiële parameters zijn duidelijk: de begroting is in evenwicht, de schulden zijn onder
controle. Wat de inkomstenzijde betreft, vraagt de spreker zich af hoe de besprekingen rond het
Brusseldecreet lopen. Een van de doelstellingen daarvan is zekerheid geven over de dotatie van
Vlaanderen en die indexeren, zoals voor de Vlaamse lokale besturen gebeurt. Dat heeft een
aanzienlijke impact op de financiële meerjarenplanning van de VGC. De rest van de vragen wil
one.brussels-Vooruit stellen bij de bespreking van de actieplannen.
Ook de heer Pepijn Kennis (Agora) beperkt zich in eerste instantie tot de algemene
opmerkingen en wil later in detail ingaan op een aantal kwesties. Hij is uiteraard zeer tevreden
dat zowel in de Beleidsverklaring 2021-2022 als in het Meerjarenplan 2022-2025 de nadruk ligt
op inspraak voor alle Brusselaars, maar op sommige punten blijft dat vaag en onbevredigend.
Jongeren vragen bv. al langer om een fuifzaal, speeldomein of opslagruimte. Dat zijn heel
specifieke vragen over ruimte waarover weinig concreets is terug te vinden in de vandaag
besproken documenten. Wat is de stand van zaken?
Participatie beperkt zich niet tot jongeren. Ook in de ouderenzorg of de welzijnssector wil de
VGC de mensen betrekken. Hoe gaat dat precies in zijn werk? Hoe ziet een project als ‘CoNnect
Brussel’of ‘Stadsmakers’ er concreet uit?
Tot slot, wil de spreker zich aansluiten bij de felicitaties van de collega’s over de leesbaarheid
van de documenten. Het is interessant om inhoud en cijfers samen te kunnen bespreken. Dat
vergroot uiteindelijk de transparantie, en dus ook het inzicht van de Brusselaars in wat de VGC
doet met hun centen.
De heer Jan Busselen (PVDA) houdt het kort, maar heeft een aantal opmerkingen over
Onderwijs. De Ronde van Brussel werd gehouden om te luisteren naar leerkrachten, maar
amper een jaar later sturen zij een noodsignaal van ongeziene omvang uit. Is er dan wel echt
geluisterd naar de leerkrachten? Hoe komt het dat de problematiek zolang onder de radar bleef?
Er staan zeker goede voorstellen in het Meerjarenplan 2022-2025: de verbreding van de
zijinstroom, de herwaardering van het beroep, het opleiden van ‘stadsleerkrachten’. Toch moet
het noodplan breder gaan, over de netten heen, met onder meer een uitbreiding van het
leerkrachtenplatform. Mensen zonder volledig lessenrooster zouden aan een volledig rooster
kunnen komen door ook uren op te nemen bij de andere netten.
Van het vorig jaar besproken idee van de gratis hygiënische bescherming voor tienermeisjes op
de middelbare school is geen sprake meer in de documenten. Er was nochtans beloofd dat dat
zeker verwezenlijkt zou worden door deze meerderheid. Hoe staat het daarmee?
Via de scholen zijn 800 leerlingen gevaccineerd. Dat is heel weinig. Welke maatregelen inzake
bewustmaking zullen er worden genomen om de vaccinatiegraad van 12- tot 18-jarigen te
verhogen?
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maar wat wordt er bv. concreet gedaan om het probleem van de schooluitval aan te pakken?
Mevrouw Cieltje Van Achter (N-VA) vindt het verrassend dat de collega's van Groen steeds
zo enthousiast zijn over het feit dat de Cocof noodlijdend is. Omdat de Cocof haar rekeningen
niet op orde heeft, moet het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bijkomende middelen geven, die
ze dan ook aan de VGC geeft. Is dat nu een model om over te juichen?
Er komt een nieuwe uitbreidingsronde in de kinderopvang, waarbij er prioriteit gegeven wordt
aan kinderdagverblijven van de VGC zelf. De spreker vraagt zich daarbij af hoe het dan zit met
de gezamenlijke oproep van Vlaanderen en de VGC om de middelen te geven aan
kinderdagverblijven die het best beantwoorden aan bepaalde criteria. Wordt er dan niet meer
naar die criteria gekeken? Waar liggen nu precies de prioriteiten?
Er wordt telkens naar Vlaanderen gewezen, maar de VGC zou ook meer kunnen doen voor de
kinderopvang. De Brusselse gemeenten openen wel kinderdagverblijven, maar hoeveel daarvan
hebben een werking onder Kind en Gezin en richten zich op Nederlandstalige kinderen? Het
raadslid heeft de indruk dat de VGC de laatste jaren te weinig aandacht heeft besteed aan de
kinderopvang. Zij meent dat de VGC hierin haar verantwoordelijkheid moet nemen, aangezien
de gemeenten het niet doen.
Er komen 3 Huizen van het Kind om een nabij en buurtgericht aanbod te creëren. Deze 3 Huizen
van het Kind kunnen die nabijheid nog niet garanderen. Hoe zit het met de samenwerking met
de consultatiebureaus of de antennes? Wat is het plan om het aanbod te verbeteren? Klopt het
dat er bv. in de Vaartkapoen geen consultatiebureau mag worden ingericht, omdat het om een
cultuurcentrum gaat? In de pers las het raadslid dat de collegevoorzitter de kinderdagverblijven
toegankelijker wil maken en daarom het taalbeleid wil aanpassen. Ze leest daar echter niets
over in het Meerjarenplan 2022-2025. Wat bedoelt de collegevoorzitter met deze uitspraak?
De heer Arnaud Verstraete (Groen) merkt op dat mevrouw Cieltje Van Achter zijn woorden
verdraaid heeft. Hij heeft wel gezegd dat Brussel de belangrijkste financieringsbron vormt voor
de VGC, maar hij heeft nooit gezegd of hij dat goed of slecht vindt. Hij benadrukt dat hij zeker
niets gezegd heeft over de financiële situatie van de Cocof.
Groen wil vooral meer investeren in scholen, kinderopvang, zorg, cultuur, enzovoort. Hoe meer
middelen, hoe beter. De heer Arnaud Verstraete vindt het bijzonder cynisch dat een lid van de
N-VA hier opmerkingen over maakt, terwijl er bespaard is vanuit Vlaanderen op de middelen
voor de VGC. Het College moet met zeer beperkte middelen die nalatigheid van Vlaanderen
trachten recht te zetten. Dat kan het College doen dankzij onder andere de bijkomende middelen
vanuit Brussel. Groen is inderdaad zeer tevreden dat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wel
inspanningen levert voor de VGC, maar is daarom nog geen vragende partij dat Brussel de
belangrijkste financieringsbron zou worden. Beter zou zijn dat Vlaanderen haar
verantwoordelijkheid neemt. Het commissielid besluit dat hij het zou appreciëren dat mevrouw
Cieltje Van Achter zich hier ook voor zou inzetten bij haar partijgenoten in het Vlaams
Parlement.
De heer Gilles Verstraeten (N-VA) antwoordt daarop dat mevrouw Cieltje Van Achter een
logisch gevolg getrokken heeft uit de uitspraken van de heer Arnaud Verstraete. Als het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest de belangrijkste financieringsbron geworden is van de VGC, dan komt
dat omdat de Cocof in slechte papieren zit.

- 16 De spreker vindt het voorts een goede zaak dat er geïnvesteerd wordt in meer capaciteit voor
het onderwijs. Zo verwijst hij naar de nieuwe Nederlandstalige gemeenteschool in Elsene in
een vroegere Franstalige school. De Nederlandstalige schepen van Onderwijs in Elsene mag
van de heer Gilles Verstraeten daarvoor een pluim op haar hoed steken. De uitbreiding van de
capaciteit gaat volgens hem de goede richting uit. Het aandeel van het Nederlandstalig
onderwijs in Brussel stijgt en dat moet ook de ambitie blijven.
Toch zijn er een aantal punten waarover het raadslid zich ernstige vragen stelt. De VGC heeft
voornamelijk een flankerend beleid. Er is daarbij bijzonder veel aandacht voor meertaligheid.
Dat hoort natuurlijk bij de realiteit van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Welke richting wil
het College uitgaan met die aandacht voor meertaligheid? Van collegelid Sven Gatz begrijpt de
spreker dat die aandacht ertoe moet leiden dat de leerlingen goed Nederlands, Frans en Engels
zouden spreken. De uitdaging daarbij is volgens hem echter dat 70 % van de leerlingen in het
Nederlandstalig onderwijs in Brussel thuis geen Nederlands spreekt en dat er dus extra
inspanningen geleverd moeten worden om het niveau van het Nederlands te versterken.
Er wordt veel gesproken over meertaligheid en diversiteit, maar hij mist duidelijke
doelstellingen over hoe de kwaliteit van het onderwijs bewaard kan worden. De vraag naar
Nederlandstalig onderwijs stijgt, omdat het om een kwaliteitsmerk gaat. Hoe wordt ervoor
gezorgd dat die kwaliteit op peil blijft? Hij verwijst naar het rapport van de Commissie Beter
Onderwijs, waarin onder meer staat dat leerkrachten de ambitie van kansarme kinderen moeten
aanwakkeren, en dat ouders de pedagogische werking van de school moeten steunen.
Hoe zal het College inzetten op ouderparticipatie? Heeft het collegelid rekening gehouden met
dat rapport? Hoe wordt gezorgd voor meer waardering van het technisch en beroepsonderwijs?
Moet er niet meer aandacht gaan naar het buitengewoon onderwijs? Hoe wordt omgesprongen
met het M-decreet?
Er worden heel wat middelen vrijgemaakt voor de scharniermomenten in de onderwijsloopbaan
en het eenvoudiger maken van de overgangen. Gaat dat dan over de Tienerschool of de brede
eerste graad? Het lijkt er volgens de heer Gilles Verstraeten soms op dat de VGC op een slinkse
manier een beleid probeert te voeren dat Vlaanderen eigenlijk niet ziet zitten.
Verder heeft hij vragen bij de ondersteuning van het Vlaams inschrijvingsdecreet. Er komt een
grote hervorming aan van dat inschrijvingsdecreet. Wordt dat een manier voor de VGC om
bepaalde zaken te omzeilen?
Op het einde van de vorige bestuursperiode was er een hervorming van de Brede School
aangekondigd, die uiteindelijk gesneuveld is na protest uit het onderwijsveld. Nu wordt dat
opnieuw aangekondigd, maar er is geen evolutie te zien in de middelen die daarvoor toegekend
worden. Wat is de bedoeling? Blijven de oude ambities behouden? Moeten de scholen meer op
eigen initiatief doen en wordt opgehouden met daar personeel rechtstreeks voor te financieren?
De scholen zijn belangrijk om de verbinding te maken met het aanbod van Cultuur, Sport, Jeugd
of Welzijn. Via de Brede School kunnen de mensen kennis maken met de andere elementen van
het Vlaams beleid in Brussel. Kan het College zijn ambities verduidelijken?
De heer Guy Vanhengel (Open Vld) merkt op dat er een debat wordt gevoerd over de
duidelijke tabel van de middelen van de VGC (p. 30 verklarende nota). Er is volgens hem een
misverstand gegroeid over de herfinanciering van de Gemeenschapscommissies in het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest. Sommigen denken dat alleen omdat de Franse Gemeenschaps-

- 17 commissie middelen tekortkwam, dat er toevallig ook middelen bijkwamen voor de VGC.
Een 20-tal jaar geleden bleek de Franse gemeenschapscommissie inderdaad extra middelen
nodig te hebben om onder meer de ouderenzorg te financieren. De VGC kon toen dankbaar
gebruikmaken van de 80/20-verdeelsleutel om de capaciteit van haar onderwijs uit te breiden,
wat toen zeer prangend was. Nog steeds is er een grotere vraag, dan dat er aanbod is. Maar
dankzij die middelen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kon het aanbod van het
Nederlandstalig onderwijs in Brussel gevoelig vergroot worden. Hierdoor konden ook de
tekorten van het Franstalig onderwijsaanbod worden opgevangen.
Dankzij die middelen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, werd de Vlaamse Regering
ontlast van forse, noodzakelijke investeringen in het Nederlandstalig onderwijs in Brussel.
Tegenwoordig kan het Nederlandstalig onderwijs 20 % van de Brusselse leerlingen ontvangen.
Die 20 % is van groot belang voor de politieke positie van de VGC.
Het debat moet volgens de spreker in dat perspectief gezien worden en niet als een spel van
Brussel tegen Vlaanderen. Het klopt ook niet volgens hem dat de Vlaamse Gemeenschap geen
vragende partij was voor die extra middelen. Ze heeft de middelen kunnen gebruiken om haar
positie in de hoofdstad te bestendigen en te verstevigen.
Iedereen is het eens dat de kinderdagverblijven dezelfde trend moeten volgen als het onderwijs,
maar er is een verschil in benadering. De heer Guy Vanhengel wijst erop dat scholen worden
gefinancierd vanuit de reguliere middelen voor onderwijs. Kinderen die in de Brusselse scholen
komen, brengen hun rugzakje aan financiering mee. Het onderwijs wordt namelijk gefinancierd
op basis van leerlingenaantallen. De verdeling van de federale middelen gebeurt op basis van
de leerlingenaantallen in beide Gemeenschappen. Zowel kinderen in het Nederlands- als het
Franstalig onderwijs krijgen een rugzakje. Die middelen komen via Vlaanderen naar Brussel.
In de vergaderchat wordt door de heer Mathias Vanden Borre verwezen naar 1 miljard euro. De
heer Guy Vanhengel wijst erop dat een zeer groot deel van dit geld de kinderen steeds zal
volgen.
Bij de kinderdagverblijven is dat volgens de spreker niet het geval. Er kunnen wel
kinderdagverblijven worden gebouwd met fondsen van de VGC, maar de financiering daartoe
moet uit Vlaanderen komen. Dit betekent dat Vlaanderen kindplaatsen moet vrijmaken voor het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Zonder die kindplaatsen kan de VGC niet overgaan tot een
grote uitbreiding van het aanbod in de kinderdagverblijven. Dankzij een goede verstandhouding
met de Vlaamse Gemeenschap is er toch een lichte toename, maar die wordt beperkt tot wat de
Vlaamse Regering de VGC toelaat. Dit geldt zelfs indien de VGC de infrastructuurkosten
grotendeels zelf zou dragen.
Het debat hierover verliep steriel; er was duiding van een breder perspectief bij de tabellen
nodig. Hij hoopt dat hierover een beter debat kan plaatsvinden dan tot nu toe werd gevoerd.
Collegevoorzitter Elke Van den Brandt herhaalt dat er geen communicatie met de pers
gebeurde vooraleer de documenten werden voorgelegd aan de Raad van de VGC. Verschillende
mensen hebben er gedurende 2 jaar hard aan gewerkt. Nu wordt de boekhouding aangepast voor
het nieuwe systeem. Volgens de collegevoorzitter heeft men zichzelf een ambitieuze tijdlijn
opgelegd. De wijzigingen gebeurden op een veel kortere termijn dan in verschillende andere
Vlaamse steden en gemeenten. De deadline werd behaald. De komende 3 jaren zullen nodig
zijn om het dossier verder te verfijnen en te leren wat nodig is voor het plan 2026-2031.
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Vermoedelijk komen er nog verbeterpunten aan het licht.
Er werd gevraagd naar de tevredenheid binnen de Diensten. Dit is voor iedereen een nieuwe
werking. Het is een zwaar traject dat op iedereen weegt. In de toekomst zal men nog enkele
zaken moeten uitklaren.
De collegevoorzitter gaat vervolgens in op de begrotingstechnische vragen. Aan sommige acties
werden geen financiële gegevens toegevoegd, maar dit betreft geen acties zonder budgetten.
Daarvoor dienen de tekstuele toelichtingen die per actie aan het document werden toegevoegd.
Een aantal acties wordt gerealiseerd door het werk van VGC-medewerkers. De
personeelsbudgetten staan gebundeld onder beleidsdoelstelling 7. Dit heeft een impact op
verschillende acties. Gezinsondersteuners in de kinderopvang zijn bv. personeelsleden van de
VGC en worden vermeld onder beleidsdoelstelling 7. Zij worden echter volledig ingezet voor
de ondersteuning van de kinderopvang, zoals geformuleerd in Actie ACT141.
Enkele acties en budgetten zijn met elkaar verbonden. Elk budget kan slechts eenmaal worden
ingeschreven. Soms werd er voor gekozen om budgetten bij 1 actie te plaatsen, hoewel ze ook
betrekking hebben op gekoppelde acties. Het meerjarenplan is opgebouwd aan de hand van alle
acties, waardoor dit zelfs zonder gekoppeld budget beter kan worden opgevolgd.
Er werden vragen gesteld over de overgangsperiode, aangezien het Meerjarenplan 2022-2025
de legislatuur overschrijdt. Dit gebeurt in de Vlaamse steden en gemeenten ook, waarbij er een
overgangsperiode van 1,5 jaar wordt gehanteerd. Dit betekent dat er na de
gemeenteraadsverkiezingen tijd is om een meerjarenplan op te stellen. Het College vindt dit
zinvol, zodat het aantredend bestuur een beleid kan opbouwen op een participatieve manier.
Indien nodig kan het College aanpassingen doen aan een meerjarenplan van de vorige
legislatuur. Die budgetwijzigingen worden ingediend bij de Raad van de VGC. Bij aanpassing
van de budgetten kunnen andere accenten worden gelegd.
De collegevoorzitter gaat vervolgens in op het reservefonds. In het nieuwe systeem moeten er
bestemde gelden zijn. Geldmiddelen moeten dus worden gekoppeld aan investeringen. Alle
bestemde middelen moeten voor een specifieke bestemming worden gereserveerd voor de
komende boekjaren. Dit kan worden vergeleken met de vroegere reservefondsen, maar de
algemene reservefondsen zullen dus niet meer te vinden zijn.
De besteding van de gelden wordt toegelicht op p. 36 van de verklarende nota voor wat de
investeringen betreft. Aangaande de bestemde middelen kan men op p. 87 van de BBCrapportering opzoeken hoeveel middelen er na afloop van een boekjaar nog ter beschikking zijn
in de verschillende fondsen.
De specifieke werkingssubsidie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 5 miljoen euro
voor personeelsgerelateerde kosten gaat over de gesubsidieerde contractuelen. Dit is een
verderzetting van het beleid van de voorgaande jaren.
Er werd gevraagd naar een overzicht van de 3,8 miljoen euro ‘andere middelen’ die werden
geraamd. Dat zal worden toegevoegd aan het verslag. Bijlage 1
De heer Mathias Vanden Borre merkte op dat het volume tussen ontvangsten en uitgaven daalt
tussen 2021 en 2022. Het antwoord daarop is terug te vinden op p. 27 van de verklarende nota.

- 19 Het grootste verschil is dat in het nieuwe systeem geen overboekingen meer voorkomen. In
2021 ging het over 32 miljoen euro ontvangsten uit overboekingen en 54 miljoen euro uit
uitgaven door overboekingen. Het begrip ‘overboeking’ wordt vervangen door de bestemde
middelen. Zij maken deel uit van een apart overzicht in dit document. Budgetten worden tot en
met 2021 nog geraamd op vastlegging. Dit moet worden overgezet naar een transactiesysteem.
Het moment waarop middelen worden ingeschreven, verandert dus.
Mevrouw Els Rochette had vragen over de zekerheid van de middelen in de toekomst en een
mogelijke indexering, zoals die wordt toegekend aan de Vlaamse besturen. De collegevoorzitter
geeft aan dat niet alle middelen die komen vanuit de Vlaamse Gemeenschap automatisch
worden geïndexeerd. Dit in tegenstelling tot de middelen voor de andere Vlaamse steden en
gemeenten. Op het vroegere Stedenfonds staat wel een groeivoet. Dit wordt vandaag benoemd
als ‘subsidies grootstedelijke uitdagingen’. Er is een gedeeltelijke indexering op de dotatie
vanuit Vlaanderen, maar het College was voorzichtig bij het inschrijven van deze middelen om
financiële risico’s inzake indexering op te vangen. Er zijn enkele subsidies van de Vlaamse
Gemeenschap waarover geen zekerheid is ten opzichte van een mogelijke indexering. In die
gevallen heeft het College er niet op geanticipeerd. De begroting werd met voorzichtigheid
opgesteld. Het College heeft de komende jaren liever meevallers dan tegenvallers.
In overleg met Vlaams minister Benjamin Dalle werd het decretale kader gewijzigd om wat
vandaag voorligt mogelijk te maken conform het Brusseldecreet. De verankering van de
groeivoet op de dotatie, waarnaar mevrouw Els Rochette verwees, is er vandaag niet. De
collegevoorzitter geeft aan dat zij die wel graag zou willen hebben.
Er waren enkele praktische vragen, waaronder die van de heer Arnaud Verstraete, over het
duurzame karakter van de beleggingen van de VGC. De VGC kan niet zomaar in alles beleggen.
Er wordt niet belegd in risicovolle producten zoals aandelen of obligaties. Enkel producten die
kapitaalbescherming garanderen, komen in aanmerking, waaronder schatkistcertificaten,
thesauriebewijzen van parastatale, pararegionale, lokale of regionale besturen en
thesauriebewijzen van watermaatschappijen. Beleggen zonder risico betekent dat de
opbrengsten navenant zijn. Jaarlijks brengen de beleggingen ongeveer 25.000 euro op.
De VGC heeft gekozen voor het pensioenfonds van de Vlaamse overheid voor de tweede pijler.
De heer Mathias Vanden Borre had een vraag over het kerstaanbod tijdens de Covid-19epidemie. De huidige situatie en de daarbij horende beslissingen van het Overlegcomité zullen
daarop impact hebben. Het College verwacht daarover in de komende dagen de definitieve
richtlijnen te krijgen. Dan weet men hoe er noodopvang kan worden georganiseerd tijdens de
sluiting van de scholen en hoe het staat met de vrijetijdsbesteding in de kerstvakantie. Binnen
de geldende kaders zal het College zorgen voor het grootst mogelijke aanbod aan opvang en
vrijetijdsactiviteiten.
De collegevoorzitter vervolgt met het beantwoorden van de vraag over het gebruik van het
Nederlands in de crèches en de IBO’s. Sinds 2021 werd de taalbeleidsondersteuning in de
kinderopvang en de IBO’s versterkt met bijkomende middelen. Er zijn bijkomende subsidies
voor het Huis van het Nederlands vanuit het beleidsdomein Welzijn. De bedoeling is om
taalbeleid te ondersteunen in de kinderdagverblijven en IBO’s om de nodige kwalificaties
Nederlands te behalen. Daarnaast wordt het krediet dat is uitgetrokken voor die actie ingezet
voor het versterken van de oefenkansen in het Nederlands voor de ouders, die worden
georganiseerd rond kinderdagverblijven, IBO’s, consultatiebureaus en Huizen van het Kind.

- 20 Het is moeilijk om gekwalificeerde en goede medewerkers te vinden. Het versterken van het
Nederlands gebeurt samen met de personeelsleden, maar ook de context rond de kinderen, zoals
de ouders en de omgeving. Zo probeert het College een reële vooruitgang van de kennis van
het Nederlands te bewerkstelligen.
Een vraag die daarbij aansloot, aangaande het taalbeleid in de crèches, werd gesteld door
mevrouw Cieltje Van Achter. Het kinderopvangbeleid staat niet los van de opgemaakte
cartografie. In opdracht van de VGC heeft UGent de hele sector in kaart gebracht. Men bekeek
daarbij de capaciteit en de toegankelijkheid van de Nederlandstalige Brusselse kinderopvang.
Op 14 december 2021 wordt dit in de Raad voorgesteld. Aangezien 1 van de aspecten over
toegankelijkheid handelt, is het College daarmee aan de slag gegaan. Er is een
meerjarenovereenkomst met het Lokaal Loket Kinderopvang Brussel om drempels te verlagen.
Men zal de website in meerdere talen ter beschikking stellen, zodat bij aanmelding alle
informatie correct wordt overgedragen. Er wordt gewerkt aan ondersteuning van het gebruik
van het Nederlands in de crèches, maar er mogen geen drempels zijn. De drempels die uit de
cartografie naar boven kwamen, wil het College wegwerken. Het vormingsaanbod zal worden
uitgebreid naar Frans en Engels. Veel kinderbegeleiders hebben een basiskennis van het
Nederlands, maar dit blijkt onvoldoende te zijn om meteen de opleiding te volgen. Als men een
kwalitatieve kinderopvang wilt, dan moet daarop worden ingezet. Men moet mensen op de
meest efficiënte manier naar de kinderopvang leiden en het gebruik van het Nederlands op de
werkvloer dan versterken.
De collegevoorzitter gaat vervolgens in op de vragen over participatie. Mevrouw Els Rochette
stelde een vraag over de terugkoppeling naar aanleiding van Stadspiratie. Er was een
eindrapport, en acties in het Meerjarenplan 2022-2025 die voortkwamen uit Stadspiratie kregen
een label. Het resultaat werd voorgesteld aan adviesraden en werkgroepen van de VGC en er
volgde een brede communicatie. De medewerkers van de VGC ontvingen hierover
communicatie. Verder kwam er een publieksgerichte website. Tijdens de komende jaren is het
de bedoeling te blijven benoemen wat er is gebeurd. De projectoproep Bruss-it bouwt verder
op het participatietraject Stadspiratie. Bruss-it gaat verder op de 1.130 ideeën en de vele
aanbevelingen die werden ontvangen en handelt rond het centrale thema ‘samenwerken aan een
duurzame en leefbare stad’. Met deze oproep wil het College burgers en
middenveldorganisaties de kans geven om de ideeën uit Stadspiratie om te zetten in concrete
projecten.
De collegevoorzitter vindt dat de heer Guy Vanhengel zeer goed heeft uitgelegd waarom het
College op een aantal obstakels botst inzake kinderopvang. Dit is geen detail. De VGC heeft
enkele grote voorbeelden neergezet inzake infrastructuurinvesteringen, zoals de nieuwe grote
schoolgebouwen en crèche-infrastructuur. Veel gemeenten willen via een wijkcontract wel
investeren in een Nederlandstalige crèche, maar botsen op de realiteit dat er nadien
werkingsmiddelen moeten zijn. Als die er niet komen, gaat men niet investeren in bakstenen.
Op dit moment zijn er meerdere gebouwen waarin mogelijk geen crèche kan worden geopend
wegens een gebrek aan beschikbare werkingsmiddelen. Het College doet zware inspanningen
om zelf een uitbreidingsronde te kunnen doen. De voorfinanciering die de VGC doet, zal
worden opgetrokken. De Vlaamse overheid voorzag in een uitbreiding van de kinderopvang
met een kleine 250 plaatsen tijdens deze legislatuur. Daaraan zal de VGC 220 kindplaatsen
toevoegen om de gigantische nood beter te beantwoorden. Daarbij wordt infrastructuur
geprioriteerd die dreigt leeg te staan en waarin reeds werd geïnvesteerd. De cartografie toonde
aan dat er in Brussel overal noden zijn. De onderzoekers stellen dat er nood is aan een

- 21 masterplan. De middelen die nodig zijn om daaraan tegemoet te komen, moeten beschikbaar
worden gemaakt. Dit is terug te vinden in het Meerjarenplan 2022-2025.
Het College doet een gezamenlijke oproep. Eerder dit jaar gebeurde dit voor de plaatsen die
gedurende deze legislatuur door Vlaamse middelen worden gecreëerd. Dit volstond niet om alle
noden op te vangen, waardoor er een extra oproep komt. Het College werkt goed samen met de
Vlaamse overheid en zal spreken over de vooropgestelde criteria. Er wordt geappelleerd op de
verantwoordelijkheid om de capaciteitsuitbreiding mee mogelijk te maken. De bedoeling is dat
de VGC een voorfinanciering doet, waarna crèches kunnen worden overgenomen door
Vlaanderen via een rollend fonds. Het zou kunnen dat dit rollend fonds uiteindelijk stropt omdat
er geen overdracht naar de Vlaamse kinderopvang mogelijk is. De collegevoorzitter vraagt alle
raadsleden om die boodschap uit te dragen.
De VGC is in het kader van het Vlaams decreet Kinderopvang aangeduid als lokaal bestuur. Er
zijn daarnaast gemeenten die inspanningen doen om de capaciteit uit te breiden. Dit vertaalt
zich voornamelijk in nieuwe infrastructuur, maar nadien wordt men geconfronteerd met de
vraag of er werkingsmiddelen zullen volgen.
De gemeente Elsene heeft 2 nieuwe kinderopvanglocaties. De gemeente Sint-Joost-ten-Node
heeft een Huis van het Kind. Sint-Agatha-Berchem heeft een nieuwe locatie voor Onze Guitjes,
inclusief een consultatiebureau. In Sint-Jans-Molenbeek zijn er het Huis van het Kind, het
kinderdagverblijf Arion en de IBO De Verliefde Wolk, die in het wijkcontract wordt
opgenomen. In Schaarbeek is er samenwerking met kinderdagverblijf Brichaut in het kader van
het wijkcontract. Sint-Gilles werkt eveneens samen met een nieuw kinderdagverblijf in het
kader van het wijkcontract. De collegevoorzitter spreekt dus tegen dat de gemeenten geen
interesse betonen in kinderdagverblijven. Zij krijg veel schepenen aan de lijn die zin hebben
om er hun schouders onder te zetten.
De Vlaamse Regering werkt nieuwe regelgeving uit inzake het Huis van het Kind in Brussel en
de consultatiebureaus. Zodra de finale tekst bekend is, zal worden geëvalueerd hoe de VGC
haar middelen inzet. Inzake de nieuwe regelgeving is er goed overleg met Vlaams minister
Wouter Beke. De beleidskeuzes worden door de Vlaamse Regering genomen. Het College heeft
gevraagd naar voldoende financiering voor de overkoepelende opdracht van het Huis van het
Kind, een duidelijk toekomstperspectief voor de consultatiebureaus in tijd en middelen en een
duidelijke rol voor de VGC als lokaal regisseur.
Er kwam een vraag om een consultatiebureau op te richten in gemeenschapscentrum de
Vaartkapoen. Die vraag was de collegevoorzitter nog niet bekend. Er zijn reeds meerdere
consultatiebureaus in gemeenschapscentra, waardoor het in principe mogelijk is.
De collegevoorzitter bevestigt dat er een hervorming bezig is rond de Brede School. Dit werd
tijdelijk gestopt omdat de sector alles op alles zette om de evolutie van Covid-19 het hoofd te
bieden. Een tijd geleden werd het hervormingstraject opnieuw opgepikt. In de begroting is niet
zichtbaar dat de door Vlaanderen verlaagde middelen door het College werden bijgepast. Een
bedrag dat niet wijzigt, betekent soms een inspanning van de VGC. De collegevoorzitter dringt
er bij de raadsleden op aan om hier mee de schouders onder te zetten op de verschillende niveaus
waar zij invloed hebben.
Brede Scholen, het toeleiden van mensen naar een Nederlandstalig aanbod en verbinding maken
met andere elementen van het Vlaamse beleid zal het College blijven uitdragen. De
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kinderen en jongen uit de buurt ontwikkelingskansen krijgen. De manier waarop Brede Scholen
in Brussel zijn georganiseerd kan beter. Er zijn zeer veel verschillen. Het hervormingstraject is
dus nodig en verloopt constructief. Alle actoren worden bij de hervorming betrokken. De
ondersteuning moet worden versterkt, er moet een helder opdrachtenkader en statuut voor de
coördinatoren komen. Verder moet worden bekeken hoeveel scholen er zijn per coördinator.
De Brede School moet een hefboom zijn voor kinderen en jongeren in armoede. Eens het model
vormkrijgt, kan dit door zoveel mogelijk Nederlandstalige scholen worden aangeboden via een
groeipad.
Collegelid Sven Gatz meldt dat er 4 speerpunten zijn in zijn bevoegdheidsdomein. Over het
eerste onderwerp, het moderner en diverser personeelsbeleid, werden geen vragen gesteld. Het
collegelid benadrukt dat een recente tevredenheidsenquête tot zeer positieve resultaten heeft
geleid. De Directie en het College slagen er in hoge mate in een goede werksfeer te creëren
voor de mensen die het beleid uitdragen.
Over een tweede bevoegdheid, het Onderwijscentrum Brussel, zijn er altijd veel vragen. De
VGC positioneert zich breder en dieper rond de kwalitatieve uitdagingen voor ons onderwijs.
Hierbij moet rekening worden gehouden met de flankerende bevoegdheden die de VGC
‘slechts’ heeft.
De capaciteitsuitdagingen worden verder aangepakt. De heer Guy Vanhengel heeft al toegelicht
waarom dat belangrijk is en waarom het College dat zal blijven doen.
Een vierde element, dat tijdens de komende weken meer aan bod zal komen, betreft de
opleidingssector van de Vlaamse partners in Brussel, waarbij wordt gemikt op jongeren en
jongvolwassenen om hen beter en sneller naar de arbeidsmarkt te begeleiden.
Het collegelid kreeg de vraag of men nog op schema zit met de uitbreiding van de scholen. Hij
bevestigt dat er, bij uitvoering van alle plannen tot op het einde van de legislatuur, 3.137 nieuwe
plaatsen in het basisonderwijs zullen worden gecreëerd en 3.076 in het secundair onderwijs.
Daarmee zit men ver boven het vooropgestelde aantal van 1.000 plaatsen per jaar.
Wat de kwaliteit van het onderwijs betreft, is het niet al peis en vree, maar het onderwijssysteem
is wel zeer sterk en flexibel. Tegenover elk schoolprobleem dat een raadslid kan aankaarten,
kan het collegelid wel 10 zaken stellen die goed tot zeer goed verlopen. Dat betekent niet dat
die problematiek niet hoeft te worden aangepakt. Dit wordt ook gedaan. Een voorbeeld was de
noodkreet van een gemotiveerde leerkracht van Don Bosco Sint-Pieters-Woluwe. Voor 5
scholen waar dezelfde echo’s weerklonken, zullen de komende jaren 130.000 tot 140.000 euro
extra per school ter beschikking worden gesteld voor een projectaanpak op maat. De komende
weken kunnen deze scholen voorstellen bezorgen hoe ze dat geld willen inzetten. De problemen
kunnen misschien onder de gemeenschappelijke noemer ‘schoolmoeheid’ vallen, maar de
oplossingen kunnen verschillen: psychologische hulp, time-in- of time-outtraject... Er zal
worden nagegaan hoe met die extra middelen meer specialisten in de scholen kunnen worden
ingeschakeld. Daarbij worden niet alleen de individuele jongeren geholpen, maar ook het
schoolklimaat wordt ondersteund. De leerkrachten blijven echter het voortouw nemen in het
onderwijs. Extra hulp van buitenaf moet in het schoolbeleid passen. Naast de time-outtrajecten
wordt met de time-inprojecten getracht een zo goed mogelijk antwoord te bieden op deze
problematiek.
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Daarmee worden een aantal doelgroepen aangesproken. De campagne ‘Leerkracht BXL’ zal
worden voortgezet en meer gericht zijn op diversiteit en het werven van leerkrachten. Ook
wordt bekeken hoe de gepensioneerde leerkrachten tijdelijk kunnen worden ingezet. Daarnaast
zal een eigen matching tool worden ontwikkeld om vraag en aanbod te centraliseren. De
aanvangsbegeleiding voor zijinstromers wordt verbeterd. Het project ‘Teach for Brussels’
wordt voortgezet. De zijinstromers worden ook naar de gemeenschap van leerkrachten in
Brussel geleid. De voornaamste maatregel voor die zijinstromers is de verhoogde anciënniteit,
die Vlaams minister Ben Weyts heeft aangekondigd. De sprong naar 10 jaar anciënniteit en 20
knelpuntvakken kan beslissend zijn.
Er zijn al vorderingen gemaakt inzake de 8 punten die de Ronde van Brussel heeft opgeleverd.
Inzake kwaliteit en omgeving worden veel oplossingen geboden, maar het statuut van de
leerkracht is afhankelijk van de Vlaamse minister van Onderwijs.
Voor de startende leerkrachten staan niet alleen de aanvangsbegeleiding en de
gemeenschapsvorming centraal, maar ook de opleiding tot stadsleerkracht. Er wordt geprobeerd
om meer studenten naar het onderwijs halen, zoals met de scholieren.
Hopelijk is kort na Nieuwjaar het lerarentekort van 2 maanden geleden voor een belangrijk deel
teruggedrongen.
Het collegelid wil logenstraffen dat het Nederlandstalige onderwijs in Brussel steeds
achteruitgaat. Uit de inspectieverslagen blijkt dat de Nederlandstalige scholen in Brussel
vergelijkbaar zijn met de Vlaamse scholen en in sommige gevallen zelfs beter. Een algemeen
debat over de OESO-rankings en de achteruitgang van het onderwijs wordt zeker gevoerd,
samen met de Vlaamse Regering. De specifieke diagnose over de achteruitgang van het
Nederlandstalig onderwijs in Brussel wil de spreker toch minstens nuanceren op basis van de
inspectieverslagen.
De heer Dominiek Lootens-Stael verwees naar de uitstroom van het Nederlandstalig onderwijs.
Twintig procent van het aantal afgestudeerden in Brussel – in totaal 50.000 leerlingen – is heel
wat, maar nog altijd slechts 20 %. Het Nederlandstalig onderwijs is nog altijd de beste garantie
om kinderen zo meertalig mogelijk te maken. In het Franstalig onderwijs gebeurt dat niet of
onvoldoende. Leerkrachten uitwisselen is niet zo makkelijk. Momenteel is er de Covid-19crisis. Het restje energie dat veel leerkrachten nog over hebben, gaat niet prioritair naar de
uitwisseling van leerkrachten. Er wordt een goed moment gezocht om dat op te starten.
Worden de knelpuntberoepen voldoende ingevuld door alumni uit het Nederlandstalig
onderwijs? Er zouden inderdaad meer studenten uit het Nederlandstalig onderwijs naar bv. de
lerarenopleiding moeten gaan. De meeste afgestudeerden uit het Nederlandstalig onderwijs
vinden in elk geval vrij vlot werk. Het Nederlandstalig onderwijs is niet perfect en kan niet alle
maatschappelijke problemen oplossen, maar het slaagt er in zeer grote mate in om de jongeren
voor te bereiden om op 18-jarige leeftijd de volgende stap te zetten, en dat zeker in vergelijking
met andere scholen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Om de huidige Covid-19-uitdaging het hoofd te bieden zullen, ten eerste, de vaccinaties worden
voortgezet, die nog steeds stijgen, zij het traag. Op dit ogenblik bekijkt Vlaanderen hoe het de
vaccinaties van 5- tot 12-jarigen en de boosterprik wil aanpakken: via de school of niet? Op
basis van die besluitvorming zal de VGC zich positioneren. Ten tweede, worden nog altijd
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lerarentekort of uitgevallen leerkrachten wegens quarantaine. De spreker kent weinig
middelgrote organisaties (100 medewerkers) die zich zo flexibel kunnen inzetten. Andere
ondersteuningsnetwerken zouden daaraan een voorbeeld mogen nemen.
Wat de vraag van de heer Jan Busselen over hygiënisch materiaal betreft, kunnen de scholen
intekenen op het VGC-aanbod met betrekking tot schoolonkosten. Dat aanbod is zeer breed en
geldt voor hygiënisch materiaal, onbetaalde facturen, vakspecifiek materiaal, uitstappen
enzovoort. Er komt evenwel relatief weinig respons van de scholen wat hygiënisch materiaal
betreft. Dat betekent niet dat de VGC daarin niet verder moet gaan. Menstruatiearmoede is een
feit. De scholen werd een antwoord geboden, met financiële middelen.
De schooluitval is al deels aan bod gekomen met de time-in- en time-outmaatregelen. Samen
met onder meer de Leerwinkel wordt momenteel bekeken hoe jongeren, die op een zijspoor
terechtkomen, beter en sneller naar het Nederlandstalig extra aanbod kunnen worden toegeleid.
Wat de vraag van de heer Gilles Verstraeten betreft, heeft collegelid Sven Gatz uiteraard het
door Vlaams minister Ben Weyts bestelde rapport gelezen. Natuurlijk moet in eerste instantie
de Vlaamse overheid nu bekijken wat er met dat rapport dient te gebeuren. Hij zal nooit een
apart kwaliteitsantwoord geven op de doelstellingen in de scholen, dat volledig los zou staan
van het beleid van de Vlaamse overheid. Het debat is evenwel open. Zo is er een ander rapport
van de OESO waarin staat dat de taalregeling in het hoger onderwijs de talentontwikkeling van
studenten en professoren afremt. Er moeten goede oplossingen worden gevonden.
Ook was er de vraag hoe ervoor wordt gezorgd dat kinderen op het juiste moment de juiste
beslissingen nemen. Daarvoor wordt een meerjarig traject, ‘Generation BXL’, uitgerold. Dat
loopt van het vijfde leerjaar tot het tweede jaar secundair onderwijs. Daarbij wordt zoveel
mogelijk ingezet op ondersteuning en communicatie binnen de driehoek leerkracht-leerlingouder. Die communicatie betreft interessante tools die scholen kunnen gebruiken en ouders
kunnen raadplegen. Een denk- en doe-aanbod waarmee leerkrachten en ouders op een
gemakkelijke en gestructureerde manier aan de slag kunnen. Het wordt ondersteund met online
materiaal. Momenteel wordt dat op 6 scholen uitgetest.
Daarnaast was er een vraag over het inschrijvingsdecreet. Daarvoor zijn er geen exotische
plannen. De VGC is gebonden aan het Vlaamse decreet. In de vorige legislatuur zat de spreker
in de Vlaamse Regering die de basis van dat decreet heeft gelegd. Er is een grotere voorrang
voor Nederlandstaligen als dat werkelijk nodig zou zijn. Een door het LOP bestelde studie
plaatst daar immers veel vraagtekens bij. Ook de grotere voorrang voor kansengroepen, zoals
vandaag al het geval is in Brussel, moet blijven bestaan. Als er daarnaast voor gezorgd kan
worden dat de kinderen met een langere schoolloopbaan (3 + 6 jaar) de schakel maken naar het
Nederlandstalig secundair onderwijs, is iedereen goed bezig. De VGC zal het decreet toepassen.
Verder wordt bij het LOP bepleit om die voorrang voor kwetsbare groepen te behouden. Zelfs
al is dat decreet onvolkomen, het biedt de beste garantie om verschillende groepen en
verschillende aspiraties in de samenleving zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen om ervoor
te zorgen dat de klassen zo divers mogelijk zijn. In Brussel is dit beter geslaagd dan in andere
delen van dit land. Het collegelid wenst daarin verder te gaan, maar in overleg met alle partners.
Tot slot, nog een leuk detail. Onlangs werd de VGC door de ICT-partner van de Vlaamse
Regering gevraagd om mee met hen te bekijken hoe de algoritmen, die naar aanleiding van het
nieuwe decreet moeten worden aangepast, vanuit de VGC-knowhow kunnen worden gevoed.
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Nederlandstalige kinderen, maar ook voor alle kinderen volgens de vrijheid en de keuze van
het gezinshoofd (m/v).
Collegelid Pascal Smet wil reageren op het feit dat er volgens de heer Mathias Vanden Borre
geen nieuwigheden zijn voor Cultuur, Sport en Jeugd. Ten eerste, was het collegelid de
afgelopen jaren daarvoor ook al bevoegd. Met het vorige en het huidige College werd in die
domeinen een zeer sterk beleid gevoerd. De basis is zeer goed. Uiteraard worden er nog nieuwe
zaken gedaan, maar inzake Cultuur, Sport en Jeugd is er geen nood aan spectaculaire dingen,
omdat die in het verleden al zijn gebeurd. Die lijn wordt gestadig voortgezet.
In dit meerjarenplan stijgt het totaal met 6,4 miljoen euro. Twee miljoen euro gaat naar een
inhaaloperatie voor het onderhoud van de gemeenschapscentra. Een miljoen euro gaat naar een
versterking in het kunstenbeleid, zijnde de atelierwerking, Kunstenaars in de Klas en projecten
ter zake. Los van het Abattoir-zwembad gaat 800.000 euro naar extra investeringen in
sportinfrastructuur; 587.000 euro wordt vrijgemaakt voor Staycation en het vakantieaanbod;
436.000 euro voor de professionalisering van sportverenigingen; 417.000 euro voor het
eengemaakte bibliotheekbeleid; 272.000 euro extra voor projecten in het sociaal-cultureel werk;
268.000 euro voor jeugdprojecten en 150.000 euro voor projecten tegen eenzaamheid.
Alle resterende middelen van het noodfonds, zijnde 994.941 euro, zijn ingeschreven in 2022.
Het College heeft de juiste keuze gemaakt om niet alles in 1 keer uit te geven en over meerdere
jaren te spreiden. Er werd immers van uitgegaan dat corona niet opeens weg zou zijn, wat helaas
bewaarheid is geworden. In 2022 wordt dus in totaal in 994.941 euro uit dat noodfonds
voorzien, waarvan 150.000 euro naar de projectlijn eenzaamheid gaat, 360.000 euro naar de lijn
Staycation, 75.000 euro naar jeugdonderzoek en afgerond 410.000 euro naar Kunstenaars in de
Klas en atelierbeleid. Bij al die projecten is er dus een duidelijke link met de Covid-19-crisis.
Wat de investeringen in Jeugd betreft, is ruim 2 miljoen euro ingeschreven voor
jeugdinfrastructuur. In Actie ACT213 zijn alle inspanningen voor jeugdinfrastructuur terug te
vinden: investeringssubsidies, werken aan het eigen patrimonium enzovoort. Met betrekking
tot de investeringssubsidies worden de komende jaren de projecten Habbekrats, Chiro SintAgatha-Berchem enz. verwacht.
De investeringen in jeugdinfrastructuur zijn in eerste instantie de bevoegdheid van de lokale
besturen, maar de VGC zet er mee haar schouders onder. De voorbije jaren hebben aangetoond
dat de VGC altijd een oplossing vindt voor projecten waarin niet werd voorzien.
Het collegelid heeft de vorige keer in de Raad al geantwoord op de oproep van Vlaanderen. Net
zoals bij de sportinfrastructuur is zo’n oproep niet altijd op maat van de Brusselse realiteit.
Stellen dat het jeugdbeleid wordt herleid tot een nieuwe website, is bijna een klets in het gezicht
van de mensen in de Jeugddienst. Het jeugdbeleid is natuurlijk veel meer. Denk maar aan de
zopas opgesomde investeringen. De nieuwe website is een samenvatting van alles wat er wordt
gedaan om jongeren te helpen op een eigentijdse manier de weg te vinden naar ondersteuning.
De lokale, regionale jeugdwerkinitiatieven worden bv. ondersteund. Het jongerenfonds À
Fonds blijft lopen. De participatie van kinderen en jongeren via de Jeugdraad en experimenten
zal verder worden uitgebreid. Er is wel degelijk nieuw beleid, maar de basis is het sterke VGCjeugdbeleid van de afgelopen jaren.
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voor exploitatie voorzien, dus voor de terbeschikkingstelling van sportzalen in eigen beheer. In
de periode 2022-2025 wordt afgerond 3,6 miljoen euro voorzien voor sportinfrastructuur. Het
grootste deel is voor het zwembad op de Abattoir (1 miljoen euro; zie p. 56). In de toelichting
is het woord ‘Abattoir-zwembad’ inderdaad niet uitdrukkelijk opgenomen, maar het bedrag van
ruim 1 miljoen euro in 2022 is het bedrag waarin extra wordt voorzien als beslist wordt om het
zwembad te bouwen. Het geld hiervoor werd in de meerjarenbegroting opgenomen. Momenteel
wordt de laatste hand gelegd aan de definitieve haalbaarheidsstudie. Als die eind dit jaar, ten
laatste begin volgend jaar, klaar is, zal duidelijk zijn of het zwembad al dan niet kan worden
gebouwd, wat de geschatte kostprijs ervan is en wat de VGC, het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest en eventueel de Vlaamse overheid kunnen betalen. In eerste instantie zal het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest een beslissing moeten nemen.
De heer Mathias Vanden Borre verwees naar de bovengemeentelijke instelling inzake
zwembadenexploitatie. Brussels minister Bernard Clerfayt werd ervan overtuigd dat er absoluut
nood aan is en dat ze de efficiëntie alleen maar kan verhogen. Het zwembad is zeker niet
vergeten. De beslissing zal ten laatste in januari 2022 worden genomen. Ondertussen openen
de Brusselse minister Alain Maron en federaal minister Karine Lalieux een zwemvijver in het
kader van Beliris. Deze zal niet aan alle noden voldoen, maar is een belangrijk symbolisch
begin.
In 2021 heeft de VGC 329.000 euro in sportinfrastructuur geïnvesteerd. Onder meer De
Kleurdoos, Campus Kompas, De Toverfluit, Saint-Michel, het Sint-Niklaasinstituut, het
buitenzwembad Flow, gymclub Olympia, Royal Olympia Korfbal en het beachvolleybalterrein
in Tour & Taxis konden op investeringssubsidies rekenen voor de aankoop van sportuitrusting.
In 2022 verwacht de VGC een subsidieaanvraag van Royal Olympia Korfbal om de verlichting
op het kunstgrasveld te verbeteren. Voorts zullen de basisscholen Theodoortje, Scheutplaneet
en De Schatkist hoogst waarschijnlijk subsidies aanvragen voor duurzaam sportmateriaal en de
bouw van nieuwe sportzalen. Het is een traditie om de investeringen in sportinfrastructuur te
koppelen aan onderwijsinfrastructuur. Dat geeft de meest duurzame resultaten. Daarnaast zal
de VGC uiteraard de clubs blijven steunen. Zo is de VGC op zoek naar extra middelen voor
een nieuw padelveld in Anderlecht en voor het gevechtssportcentrum.
Er is met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest afgesproken dat de VGC een proefproject rond
de relatie tussen jongeren en politie zal opzetten in samenwerking met de politiezone en de 3
gemeenten. Het is de bedoeling dat daar lessen uit worden getrokken voor het gewestelijk
veiligheidsplan. De gemeente Sint-Gillis heeft beslist om extra middelen ter beschikking te
stellen. Waarschijnlijk zullen de andere gemeenten dat ook doen. Maar zelfs als de VGC alle
kosten op zich moet nemen, is dat niet zo erg, want ze geeft een enorme stimulans aan de
politiezone, de gemeenten en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Dit is een mooi voorbeeld
van een geïntegreerde actie. Enkele weken geleden gaf het collegelid nog een gedetailleerde
stand van zaken. Sindsdien is er niets fundamenteels veranderd.
Met betrekking tot de Nederlandstaligheid van het onderwijsaanbod kan het zijn dat er af en toe
enkele woorden in een andere taal kunnen worden gebruikt, maar het Nederlands blijft het
uitgangspunt. Op die manier kunnen kinderen spelenderwijs Nederlands leren. Op dat vlak is
er geen wijziging van het beleid.
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Brandt werd een studie rond eenzaamheid georganiseerd en zal er binnenkort aan de slag
worden gegaan met de conclusies. Eenzaamheid is bv. niet alleen een probleem bij mensen die
in armoede leven. Voor die acties is in totaal 300.000 euro vastgelegd.
Het College hecht veel belang aan erfgoed. “Respect the past, build the future.” Dat geldt niet
alleen voor gebouwen, maar ook voor immaterieel en menselijk erfgoed dat verband houdt met
het samenleven. De VGC kent 350.000 euro toe aan de Erfgoedcel voor zijn werkingskosten.
Daarnaast heeft de VGC 610.000 euro veil voor de Erfgoedbank, het project Buurten met
erfgoed en de ondersteuning van erfgoedprofessionals, -organisaties en -projecten. De
Erfgoedbank is een centraal punt om erfgoed digitaal te bewaren en te delen, om het geheugen
van de stad op te slaan. Dat gebeurt onder meer in samenwerking met de gemeenten en de
heemkundige kringen.
Wat het ideologische pluralisme in de gemeenschapscentra betreft, zijn alle gemeenschapscentra uniek. Ze zijn eigendom van de VGC, maar de werking is in handen van een vzw die het
inhoudelijke aanbod regelt. De gemeenschapscentra hebben een belangrijke gemeenschapsvormende, sociaal-culturele rol en dragen bij aan de maatschappelijke verbondenheid. Daarbij
speelt het ideologische pluralisme uiteraard een grote rol.
Wat het onthaalbeleid betreft, heeft de VGC dit jaar per centrum de noden grondig in kaart
gebracht. Die input wordt nu geanalyseerd om te bekijken op welke manier het onthaal in de
gemeenschapscentra anders kan worden georganiseerd. Wellicht zal er ook een nieuw
vormingsaanbod voor de onthaalmedewerkers komen.
Het collegelid is heel blij met de positieve commentaar van de heer Dominiek Lootens-Stael
over de website Sport in Brussel. Hij beaamt dat de VGC een hele goede Sportdienst heeft waar
iedereen tevreden over is. Die Sportdienst verleent niet alleen subsidies, maar organiseert ook
vormingen, ondersteunt infrastructuur en is nu ook een heel traject rond de professionalisering
van de sportclubs gestart. Daarnaast heeft de VGC dit jaar een beleidskader uitgewerkt om grote
jeugdclubs bijkomende ondersteuning te kunnen geven in het sportdomein.
Naar aanleiding van de vraag van de heer Pepijn Kennis over de fuifzalen deelt de spreker mee
dat de VGC een fuifzalenplan heeft opgesteld waar 7 locaties in zijn opgenomen, maar dat dit
niet het juiste moment is om daarover te communiceren. Zodra fuiven opnieuw mogelijk is, zal
de communicatie worden opgestart.
Wat de stockageruimte betreft, wacht de VGC op het finale aanbod van een privéspeler. Ze
hoopt de onderhandelingen snel te kunnen afronden en zo in 2022 een structurele oplossing te
kunnen aanbieden. Inzake de structurele ondersteuning en de betrokkenheid van moeilijk
bereikbare jongeren antwoordt het collegelid dat de samenstelling van de Jeugdraad werd
aangepast en nu veel ruimer is dan het klassieke jeugdwerk. De VGC wacht op een visietekst
van de Jeugdraad, maar in afwachting daarvan zal haar worden gevraagd om met de Jeugddienst
nieuwe initiatieven te ontplooien om jongeren te bereiken die vandaag nog niet worden bereikt.
Er is een hele rijke jongerencultuur die momenteel geen aansluiting vindt bij de Cocof of de
VGC. De VGC wil die aansluiting tot stand brengen om ze de nodige steun te kunnen geven,
zodat ze kunnen blijven bestaan.
- De algemene bespreking is gesloten.
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Actie ACT 111
Het Onderwijscentrum Brussel zet in op de professionalisering van stadsleerkrachten met een
focus op de thema's: taalonderwijs Nederlands, meertaligheid, STEM en ouderbetrokkenheid,
maar ook op armoedebeleid, diversiteit en digitale vaardigheden. Mevrouw Khadija Zamouri
(Open Vld) vraagt of het College meer toelichting over die 3 laatste thema’s kan geven.
Collegelid Sven Gatz antwoordt dat het OCB 106 medewerkers telt en actief is in 158 scholen
(121 basisscholen en 37 secundaire scholen). Het OCB biedt momenteel ook crisishulp in 35
scholen omdat er een lerarentekort is door de quarantaines.
De VGC wil een breder aanbod inzake urban education ontwikkelen via taalsensibilisering en
taalinitiatie Frans in het basisonderwijs, Frans en Engels in het secundair onderwijs en de
ondersteuning van lerende netwerken. Daarnaast probeert het OCB ook om voldoende materiaal
en methodische tools ter beschikking te stellen. Zo zal het OCB de websites ‘Brussel Vol Taal’
en ‘Communiceren met ouders’ actualiseren en met vraaggestuurde ondersteuningstrajecten
werken.
Een ander project dat binnenkort van start gaat, is de ondersteuning van de stadsleerkrachten,
aangezien leerkrachten in Brussel met specifieke problemen worden geconfronteerd, zoals de
positie van het Nederlands, de brug tussen het Nederlands en de meertaligheid en het feit dat
een derde van de leerlingen uit een kwetsbaar gezin komt. Het OCB probeert daar een nieuw
traject rond te ontwikkelen. Als dat wortel schiet, kan het OCB daar de komende jaren op
voortbouwen.
Mevrouw Khadija Zamouri (Open Vld) is blij dat er in de onderwijsaanpak rekening wordt
gehouden met de armoedeproblematiek.
Actie ACT112
De heer Gilles Verstraeten (N-VA) vraagt hoe het komt dat de exploitatieontvangsten tussen
2022 en 2025 jaar na jaar dalen.
Dat er in 2022 meer dan 18.000 euro extra beschikbaar is dan in de volgende jaren, valt volgens
collegelid Sven Gatz te verklaren door overdrachten vanuit 2021. Bovendien zijn er middelen
vastgelegd voor de OCB Onderwijsdag in 2022.
ACTIE ACT113 en Actie ACT 114
De heer Gilles Verstraeten (N-VA) vraagt waarom er in 2024 een daling van iets meer dan
200.000 euro is ten opzichte van 2023.
Verder merkt hij op dat er voor de scharniermomenten tussen het kleuteronderwijs, lager
onderwijs, secundair onderwijs, hoger onderwijs en de arbeidsmarkt 1,5 miljoen euro is
uitgetrokken in 2022. Vanaf 2023 dalen de middelen echter significant om in 2024 en 2025 te
stranden op 150.000 euro. Wat is daar de reden voor?

- 29 Collegelid Sven Gatz verduidelijkt dat de VGC in 2022 extra middelen heeft uitgetrokken voor
de ontwikkeling van een website in het kader van ‘Generation BXL’. De middelen worden de
daaropvolgende jaren verminderd omdat er enkel nog onderhoudskosten nodig zijn. Dat is
evenwel niet de enige reden waarom de middelen zo sterk dalen. Dat komt ook omdat de
middelen voor de tussenkomst in de schoolkosten voor kwetsbare jongeren voor de schooljaren
2022-2023 en 2023-2024 worden gefinancierd met eenmalige Covid-19-middelen. Het College
zal nadien bekijken welke bedragen er nog nodig zijn in 2024-2025. Niet alle uitgaven zijn al
in de meerjarenbegroting opgenomen. Aangezien de VGC de eerste 2 jaren telkens 750.000
euro inzet, zal ze wellicht ook de daaropvolgende jaren een belangrijk bedrag moeten
vrijmaken, maar alles zal afhangen van de noden van de scholen.
De heer Gilles Verstraeten (N-VA) had nog graag geweten waarvoor het budget van 750.000
euro voor de tussenkomst in de schoolkosten precies wordt gebruikt.
Volgens collegelid Sven Gatz hebben 119 basisscholen en 40 secundaire scholen in oktober
2020 subsidies aangevraagd voor tussenkomst in de schoolkosten voor kwetsbare gezinnen. Die
aanvragen worden geobjectiveerd op basis van de CES-kenmerken. Voor de eerste schijf van
750.000 euro hebben de scholen nog tot eind januari 2022 de tijd om hun aanvraag in te dienen.
Op dat ogenblik zal een uitgebreide evaluatie worden gemaakt, maar de VGC heeft nu al een
vrij goed zicht op de besteding van de middelen. In het basisonderwijs worden de middelen
vooral gebruikt om tussen te komen in de maximumfactuur, om opvang goedkoper te maken
en de uitstappen en meerdaagse schoolreizen betaalbaar te houden. In het secundair onderwijs
worden ze vooral gebruikt om schoolboeken en specifiek materiaal te financieren. Slechts
enkele aanvragen hebben betrekking op de financiering van maaltijden of maandverband. Veel
scholen zetten de middelen in voor een beperktere scoop dan verwacht. Na de diepte-evaluatie
zal worden bekeken waar de verdere accenten moeten worden gelegd. In 2021, 2022 en 2023
stelt de VGC telkens 750.000 euro ter beschikking. De eerste enveloppe is nog niet volledig
opgebruikt, zodat er misschien wat reserves kunnen worden opgebouwd.
ACTIE ACT 115
Mevrouw Carla Dejonghe (Open Vld) vraagt hoe de bedragen voor het project rond jongeren
met gedragsproblemen zich verhouden tot de door de VGC gesubsidieerde acties ter bestrijding
van schoolverzuim.
Collegelid Sven Gatz legt uit dat KANS Centraal Meldpunt Brussel en vzw Abrusco de 2
pijlers van het beleid ter bestrijding van schooluitval zijn. KANS is het informatiecentrum en
centraal meldpunt waar elke subsidie om schooluitval te bestrijden moet worden aangevraagd.
Voor KANS is de financiering beperkt tot 155.000 euro, omdat het centrum eerder een
draaischijf is. Vzw Abrusco daarentegen werkt met een ploeg van 25 voltijdse equivalenten en
kan daarom rekenen op een subsidie van 500.000 euro. Daarnaast legt het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest belangrijke bedragen bij voor preventie van schoolverzuim, scholing en
burgerzin, preventie en veiligheid. En ook de Vlaamse overheid geeft 150.000 euro.
De VGC heeft extra middelen uitgetrokken voor 5 secundaire scholen (Don Bosco, Anneessens
Funck, Sint-Guido, GO! Zavelenberg, GO! Emmanuel Hiel/Victor Horta) a rato van 134.000
euro per school. Op die manier probeert de VGC naast het meldpunt KANS en de timeoutprojecten van vzw Abrusco de komende maanden en jaren extra hulp op maat te organiseren
in en rond de scholen, weliswaar onder het coördinerende oog van vzw Abrusco om te
vermijden dat de scholen een te eigen koers varen.

- 30 Aansluitend vraagt de heer Gilles Verstraeten waarom de middelen tussen 2022 en 2025 dalen
terwijl het aantal scholen toeneemt.
Collegelid Sven Gatz legt uit dat de VGC 3 enveloppes van 750.000 euro heeft vastgelegd
voor 2021, 2022 en 2023, die voor een deel via eigen middelen en voor een deel via Covid-19middelen worden gefinancierd. Vanaf september 2024 moet worden bekeken hoe het beleid
kan worden voortgezet. De eerste schijf van 750.000 euro is nog niet volledig opgebruikt. Er is
een grote respons op de bijkomende middelen, maar op dit ogenblik ziet het ernaar uit dat er
middelen zullen overblijven. Als dat de komende maanden wordt bevestigd, kunnen die
middelen worden ingezet voor 2024-2025. Volgens de spreker is de situatie niet slecht. Er zijn
voldoende middelen tot midden 2024 en in de tussentijd zal de besteding van de middelen
worden geëvalueerd. De VGC heeft dus nog even tijd om verdere oplossingen te zoeken.
Actie ACT 116, Actie ACT117 en Actie ACT118
De heer Gilles Verstraeten (N-VA) merkt op dat in 2022 en 2023 er bij ontvangsten 1 keer 2
miljoen euro en dan nog eens 1 miljoen euro worden ingeboekt voor de investeringen in
capaciteitsuitbreiding. Misschien gaat het om een overboeking. In 2025 wordt hier nog maar 18
miljoen euro voor uitgetrokken. Wil dat zeggen dat de grootste kosten in de eerst komende jaren
zullen volgen? Waarom wordt er voor het begin van de volgende legislatuur een pak minder
begroot?
Ook in Actie ACT117 is er sprake van een overboeking. Vanaf 2023 wordt er een stabiel
blijvende investeringsstempel van 1,6 miljoen euro per jaar voorzien in plaats van de 7,5
miljoen euro in 2022. Kan het collegelid dat toelichten?
Betreffende de uitvoering van het Vlaamse inschrijvingsdecreet meldt de spreker dat het niet
om grote bedragen gaat. Voor de exploitatie wordt per jaar 110.000 euro voorzien, voor de
investeringen 200.000 euro. Het is echter gek dat er slechts 200.000 euro begroot wordt voor
een investering die constant wordt gespreid over een jaar. Waarom blijft de investering stabiel?
Collegelid Sven Gatz verduidelijkt dat 2 elementen zich kruisen bij Actie ACT116. Enerzijds,
zijn er de overboekingen. Anderzijds, zijn er een aantal grotere projecten die de VGC tegen dan
gerealiseerd zal hebben. Die projecten moeten nog afbetaald worden. De
beschikbaarheidsvergoedingen moeten afgestemd worden op de reële investeringsmogelijkheden.
Het collegelid legt uit dat in de begrotingsjaren 2020 en 2021 veel principeakkoorden werden
gesloten en afspraken werden gemaakt. Er was dan ook een dringende maatschappelijke nood
naar. Het is gemakkelijker om plannen uit te voeren waarover in het begin van de legislatuur
afspraken zijn gemaakt. De plannen lopen van 2021 tot 2025 maar het zwaartepunt ligt op 2022.
De wijziging van het begrotingsstelsel ligt aan de oorsprong van het hoge bedrag in 2022 en de
daling in de jaren daarna.

- 31 Het begroot bedrag voor 2022 bestaat uit 3 componenten:
 een deel voor de beleidsprojecten van 2022, inclusief de uitgaven voor het kapitaal van
de beschikbaarheidsvergoeding van de PPS-projecten, de St-Michelsite en de
Pachecosite;
 27,6 miljoen euro aan saldi uit de voorgaande jaren. Ook naar de begrotingsjaren 2023
en 2024 worden er overdrachten begroot van respectievelijk 8,9 miljoen en 5,7 miljoen
euro;
 het vastgelegde saldo van de capaciteitsdossiers is overgeheveld naar 2022. Daarnaast
voorziet de VGC nog in 32 miljoen euro voor nieuwe projecten.
De Walcourt-Deleerssite en de Pachecosite worden middels een PPS-constructie ontwikkeld.
Dat maakt dat de uitgave wordt gespreid over 28 tot 30 jaar.
Er is minder ruimte om nieuwe projecten op te starten zonder bijkomende financiering of
dotaties van andere overheden. Dat komt door investeringen in de 5 grote onderwijscampussen
die met een PPS-constructie werden opgebouwd. Er moet namelijk een jaarlijkse
beschikbaarheidsvergoeding betaald worden. De capaciteit van het Brussels basisonderwijs en
secundair onderwijs breidt deze legislatuur uit met meer dan 3.000 plaatsen. Het collegelid
verwijst naar zijn eerdere antwoord op de vraag van de heer Gilles Verstraeten.
Actie ACT117 gaat in hoofdzaak nog steeds over Buitenspel-projecten. De helft van de scholen
die de laatste 10 jaar een dergelijke subsidie hebben aangevraagd, maken nu ook aanspraak op
gewestelijke subsidies. Het College zal meer investeren in ICT-uitrusting, energiezorg en de
inrichting van bepaalde schoollokalen. Het begrote budget voor 2022 bevat alle saldi van
subsidies van 2015 tot 2020, inclusief het verwachte saldo van 2021. Investeringssubsidies
worden uitbetaald op basis van ingediende facturen. Uitbetalingen voor vastlegging in 2021
worden pas in 2022 verwacht. Door de nieuwe beheers- en begrotingscyclus dienen deze
bedragen beschikbaar te zijn in 2022. Alle subsidies waar geen factuur voor werd verwacht in
het najaar van 2021 worden overgedragen naar volgend jaar. Er is dus elk jaar een vast bedrag
van 1,6 miljoen euro beschikbaar voor nieuwe investeringssubsidies. Daarom daalt het budget
niet. Het collegelid licht toe dat dit overgangsdebat in verschillende begrotingsposten wordt
gevoerd en dat er geen reden tot zorgen is.
Het collegelid herneemt Actie ACT118. Er wordt jaarlijks een aanzienlijk bedrag achter de
hand gehouden voor ICT-kosten. Als het bedrag niet ingezet moet worden en er vanuit
Vlaanderen stabiliteit is in de decreetgeving rond het inschrijvingsbeleid, kunnen die posten
nog wisselen.
Actieplan AP12: Wegwerken blinde vlekken onderwijs
De heer Arnaud Verstraete (Groen) vindt het project rond Zaveldal uitstekend. Zijn er in
Brussel problemen met het leerlingenvervoer naar het buitengewoon onderwijs? Dat thema is
de laatste maanden namelijk vaak aan bod gekomen in het Vlaams Gewest. Het is niet wenselijk
dat deze kinderen uren op de bus moeten zitten. De spreker realiseert zich dat de situatie in
Brussel wellicht anders is dan in Vlaanderen.
Collegelid Sven Gatz geeft mee dat er 1 bus rijdt voor Zaveldal en 17 voor Kasterlinden. Er
zijn geen noemenswaardige problemen met het vervoer. Bijlage 2

- 32 De heer Gilles Verstraeten (N-VA) verwijst naar een nieuw onderzoek over de
capaciteitstekorten voor type 2 en type 3 en het samenstellen van een passend
hulpverleningsaanbod voor leerlingen met hoge zorgnoden. Hoe ver staat het onderzoek? Hoe
ziet het schoolaanvullend of -vervangend aanbod eruit? Wordt er overlegd met Vlaanderen?
Collegelid Sven Gatz beaamt dat de studie al enige tijd geleden was aangekondigd. Scholen
met een gelijkaardig aanbod als de VGC-onderwijsinstellingen zijn vaak verbonden met een
multifunctioneel centrum (MFC). In zo’n centrum kunnen leerlingen terecht voor individuele
begeleiding, verblijf, dagopvang, schoolaanvullend of -vervangend aanbod en diagnostiek. Bij
de VGC-onderwijsinstellingen bestaat een dergelijk MFC-aanbod nog niet. Daarom heeft het
College opdracht gegeven tot een studie. Die is inmiddels afgerond, er wordt nu verder
onderzocht welk aanbod complementair is met de reeds bestaande initiatieven. De bevindingen
zullen in de loop van 2022 duidelijk worden. De VGC wenst een diepgaand overleg met het
beleidsdomein Welzijn, Gezondheid en Gezin.
De heer Gilles Verstraeten (N-VA) verzekert zich ervan dat het College een MFC wil
opstarten voor Kasterlinden en Zaveldal.
Actie ACT 142
Mevrouw Cieltje Van Achter (N-VA) geeft aan dat het project ‘Werken voor Ketjes’
geëvalueerd zou worden. Is die evaluatie al rond en wat zijn de bevindingen in het kader van
de in- en uitstroom van kinderbegeleiders en zorgprofessionals?
Collegevoorzitter Elke Van den Brandt antwoordt dat de evaluatie van het project samengaat
met het uitwerken van concrete nieuwe acties. Op het huidige vacatureplatform zijn niet alle
vacatures uit Brussel te vinden. Een samenwerking met de VDAB en Actiris zou dit kunnen
oplossen. Het Huis voor Gezondheid voerde dit jaar een onderzoek uit naar de in- en uitstroom
van kinderbegeleiders in opdracht van de VGC waarbij ook overleg werd gepleegd met
opleidingsinstanties en kinderopvanginitiatieven. Een van de concrete acties die hieruit
voortvloeien, is de systematische samenwerking met opleidingsinstanties. In de opleidingen
van Opgroeien in Brussel wordt werkgelegenheid als kinderbegeleider belicht. Daarnaast wil
de VGC ook het project ‘Werken voor Ketjes’ gebruiken om aan de slag te gaan met
werkgevers. Zij kunnen de problematiek rond personeelstekort dan ook het beste inschatten.
Er werden al verschillende communicatiecampagnes voor kinderbegeleiders georganiseerd,
ook recent nog in het kader van de campagne: ‘Ik ga ervoor’. Het College wil blijven inzetten
op dit soort initiatieven en wil een volledig nieuwe promotiecampagne opstarten voor Brussel.
Daarom zal de samenwerking met Actiris, de VDAB en het agentschap Opgroeien in Brussel
versterkt worden.
Actie ACT144
De heer Gilles Verstraeten (N-VA) vindt het actieplan zeer positief. Het budget voor
exploitatie stijgt wel jaar na jaar. Het komende jaar wordt er 631.000 euro voorzien, in 2025
bijna 1 miljoen euro. Waarom groeit het budget?
Collegelid Sven Gatz zegt dat hij in vorige debatten een overzicht kon geven van initiatieven
die de VGC de voorbije jaren heeft genomen zoals De Baobab en Teach for Brussels. Hier gaat
het echter over een overzicht van reeds bestaande initiatieven en de marge die genomen wordt

- 33 voor het oprichten van bijkomende initiatieven. Zelfs als het lerarentekort op korte termijn
beteugeld wordt, zullen er nog middelen nodig zijn om die situatie in stand te houden. Het
collegelid vermeldt dat alle beslissingen hierover genomen worden in overleg met zijn Vlaamse
evenknie. De ideeën uit het actieplan zullen in de toekomst nog meer vorm krijgen.
Dat is goed nieuws, zegt het raadslid.
Actie ACT213
Mevrouw Cieltje Van Achter (N-VA) stelt een vraag in naam van de heer Mathias Vanden
Borre. In 2022 liggen fors meer investeringen in het verschiet dan in de daaropvolgende jaren.
Hoe verhoudt Actie ACT213 zich tot de projectoproep voor investeringen in kwaliteitsvolle
basisvoorzieningen?
Collegelid Pascal Smet licht toe dat het verschil tussen 2022 en de andere jaren te wijten is aan
verschillende factoren. De overdragen saldi zijn opnieuw ingeschreven vanwege de overstap
naar het nieuwe financiële beheerssysteem. Er wordt extra budget vrijgemaakt voor
investeringssubsidies. Op basis van de verwachte dossiers gaat het om 500.000 euro. De VGC
trekt geld uit voor de eigen infrastructuur. Het collegelid geeft aan dat hij reeds uitvoerig
geantwoord heeft op de vraag rond de verhouding met de projectoproep en verwijst naar zijn
eerdere antwoord.
Actie ACT231
Mevrouw Cieltje Van Achter (N-VA) vraagt waar Actie ACT231 precies op doelt. Biedt de
VGC ook steun aan vroedvrouwen en organisaties zoals Zwanger in Brussel?
Actie ACT215
Mevrouw Carla Dejonghe (Open Vld) zegt dat er volgens het actieplan jaarlijks 400.000 euro
naar het Neerhof gaat. De organisatie is echter niet terug te vinden in het beleidsplan. Wat zijn
de beleidsdoelstellingen voor de komende jaren voor het Neerhof?
Actie ACT232
De heer Arnaud Verstraete (Groen) vindt het actieplan zeer positief. Wie zal er in de
werkgroep zitten? Welke timing is er precies voorzien?
Actieplan AP23: Focus kinderen en jongeren in kwetsbare situaties
Mevrouw Khadija Zamouri (Open Vld) informeert hoe het beleid rond kinderen in kwetsbare
situaties zal evolueren? Wat waren de grootste pijnpunten? Met welke actoren zal er
samengewerkt worden?
Collegevoorzitter Elke Van den Brandt antwoordt dat het de bedoeling is om het aanbod zelf
mee te ondersteunen. Daarom werkt het College samen met Babyboost. De komende jaren
wordt geëvalueerd hoe de VGC beter tegemoet kan komen aan de noden van kinderen en jonge
zwangere vrouwen.

- 34 Het is belangrijk dat jongeren in kwetsbare situaties gemakkelijke toegang hebben tot
geestelijke gezondheidszorg. Samenwerkingsverbanden zijn daarom essentieel. PAika is
hiervan een voorbeeld. Het is een samenwerking tussen scholen, CLB’s en de kinderpsychiatrie
van het UZ Brussel die de toegang tot geestelijke gezondheidszorg zo laagdrempelig mogelijk
tracht te maken.
Wat betreft de werkgroep, gaat het om een initiatief op niveau van de Administratie. Sinds het
begin van de coronacrisis zitten de medewerkers regelmatig samen om af te stemmen rond
kinderen en jongeren in kwetsbare situaties. Zo wordt ook de interne uitwisseling en
samenwerking gestimuleerd.
Opgroeien in maatschappelijk kwetsbare situaties heeft een grote impact op kinderen en
jongeren. Daarom heeft de VGC niet alleen een aantal initiatieven opgenomen in dit actieplan,
maar ook in het Meerjarenplan 2022-2025.
Collegelid Pascal Smet antwoordt dat het College het convenant voor de periode 2022-2025
op 16 december 2021 zal goedkeuren. Onder voorbehoud van goedkeuring krijgt het Neerhof
de volgende opdrachten:
 het educatief aanbod blijven ontwikkelen, zodat het Neerhof extra groepen kan
ontvangen en zodat de infrastructuur optimaal wordt benut;
 inzetten op diversiteit;
 experimenteren met sociale projecten;
 partnerschappen met Brusselse organisaties ontwikkelen;
 zich als een hedendaagse actieve biologische boerderij positioneren;
 de korte keten illustreren;
 zich richten op het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, ondanks de ligging in Dilbeek;
 een diverse en dynamische organisatie zijn die goed bestuurd wordt.
Het Neerhof ontvangt 400.000 euro van het budget voor Actie ACT215.
Actie ACT241 en Actie ACT244
De VGC breidt de capaciteit aan kinderopvang met inkomenstarief uit. Raadslid Cieltje Van
Achter (N-VA) vraagt of er ook opvangplaatsen met basissubsidie (Trap 1-plaatsen) worden
gefinancierd of dat alle subsidies naar Trap 2- of Trap 3-plaatsen gaan. Waarom staat er voor
2022, in tegenstelling tot voor de overige jaren, 10.000 euro aan ontvangsten geboekt onder
Actie ACT241?
Het raadslid wenst een overzicht van de projecten voor de bouw van nieuwe
kinderdagverblijven, de uitbreiding van bestaande kinderdagverblijven of de verbetering van
infrastructuur. Welke steun krijgen de Huizen van het Kind? In 2022 liggen er veel
investeringsuitgaven in het verschiet, vanaf 2023 veel minder.
Raadslid Carla Dejonghe (Open Vld) sluit zich aan bij de vragen van mevrouw Cieltje Van
Achter. In de Beleidsverklaring 2021-2022 staat dat het aantal plaatsen prioritair wordt
gecreëerd in gebouwen die de VGC heeft neergezet. Wat wordt daarmee bedoeld? Om hoeveel
plaatsen gaat het?

- 35 De capaciteitsuitbreiding bestaat uit 2 pakketten, legt collegevoorzitter Elke Van den Brandt
uit. De VGC verzorgt de prefinanciering van de huidige plaatsen uit vorige oproepen en van de
nieuwe kindplaatsen die in de meerjarenoproep voor 2020-2021 zijn toegekend. Het gaat over
180 plaatsen, goed voor 1,9 miljoen euro in 2022. Naarmate het Agentschap Opgroeien van de
Vlaamse overheid de financiering van die plaatsen op zich neemt, daalt de prefinanciering door
de VGC tot 60 plaatsen, goed voor 550.000 euro. De middelen die daarmee vrijkomen worden
ingezet voor een nieuwe uitbreidingsronde. Doel is om een rollend fonds te creëren.
Eind oktober 2021 is een nieuwe oproep tot dringende uitbreiding met 10 plaatsen gelanceerd.
Daarvoor is 135.000 euro uitgetrokken. Het College kondigt voorts een nieuwe bijkomende
uitbreidingsronde aan van 220 plaatsen. Daarbij wordt voorrang gegeven aan infrastructuur
waarin de VGC al heeft geïnvesteerd. Overal in Brussel is de nood hoog, zo blijkt uit de
cartografie. Daarom voorziet de VGC in 2022 in een bijkomende subsidie van 550.000 euro,
een bedrag dat aangroeit tot 2,4 miljoen euro per jaar vanaf 2025.
Volgende gebouwen zullen voorrang krijgen: Pacheco in de Stad Brussel, Ulens en Ekla in
Sint-Jans-Molenbeek en Walcourt-Deleers in Anderlecht.
Het College maakt geld vrij voor de financiering van Trap 2-plaatsen, dat wil zeggen plaatsen
met inkomenstarief. Plaatsen met een vrije prijs sluiten immers niet aan bij de noden van de
Brusselse bevolking. De cartografie wijst uit dat die Trap 1-plaatsen gemiddeld duurder zijn
dan in Vlaanderen. Voorts ligt het aantal plaatsen met inkomenstarief in Brussel
verhoudingsgewijs lager dan in Vlaanderen, waardoor het College een inhaalbeweging moet
inzetten. Veel mensen hebben nu eenmaal beperkte middelen. Het is een bewuste keuze om te
investeren in Trap 2-plaatsen en de kinderopvang zodoende betaalbaar te maken.
De 10.000 euro geboekte ontvangsten voor 2022 zijn voorziene terugvorderingen voor
prestaties uit 2021 voor kindplaatsen die de VGC financiert. Aangezien het Agentschap
Opgroeien vanaf 2022 zal optreden als uitbetaler van alle door de VGC geprefinancierde
subsidies, zijn er vanaf 2023 geen ontvangsten meer in de tabel opgenomen.
Het Investeringsplan voor 2021-2025 bevat een aantal prioritaire aanvullende investeringen:
 ongeveer 15 miljoen euro infrastructuursubsidies voor kinderopvang en buitenschoolse
opvang (kwaliteitsverhoging, buiten spelen, Educare, duurzame opvang);
 ongeveer 1,5 miljoen euro infrastructuursubsidies voor de Huizen van het Kind,
consultatiebureaus en inloopteams;
 ongeveer 1 miljoen euro voor de verfraaiing van kinderopvang en gezinsondersteuning;
 ongeveer 1,5 miljoen euro voor kinderdagverblijven die eigendom zijn van de VGC en
nog overgedragen moeten worden. Dit jaar ging het over De Hummeltjes in Evere en De
Guitjes in Sint-Agatha-Berchem.
Het grote verschil tussen 2022 en de overige jaren is vooral te verklaren doordat de
systeemverandering gepaard gaat met de overdracht van saldi.
Actie ACT255
Op welke manier draagt het Onderwijscentrum Brussel bij tot de werking van de speelpleinen,
vraagt raadslid Gilles Verstraeten (N-VA). Sinds wanneer verzorgt het OCB die
ondersteuning? Wanneer vindt de lokale beginsituatieanalyse meestal plaats?

- 36 De medewerkers van het OCB ondersteunen de speelpleinwerking van de VGC al sinds die in
2015 van start is gegaan, antwoordt collegevoorzitter Elke Van den Brandt. Elk speelplein
heeft een of meerdere coaches, bij wie de speelpleinverantwoordelijken steeds terechtkunnen
volgens het principe ‘coach de coach’. Een aantal ondersteuners verschaft begeleiding rond
inclusie. De voorbije jaren heeft het OCB het project ‘Spelen met taal’ ontwikkeld, zodat
kinderen op een aangename manier Nederlands kunnen leren. Tijdens herhaalde
evaluatiegesprekken gaven speelpleinverantwoordelijken aan dat het ondersteuningsaanbod
een meerwaarde biedt.
In verband met de beginsituatieanalyse antwoordt de collegevoorzitter dat de deadline voor de
projectoproepen rond 15 november valt. Het advies van de Administratie voor de toekenning
van de subsidies houdt rekening met de evaluatie van de recente werking van lokale
speelpleinen, de noden in een bepaalde regio, de optimale spreiding binnen het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest en het beschikbare budget.
Vorig jaar werden ouders en animatoren bevraagd over hun lokale speelpleinwerking. Doel is
om die bevraging uit te breiden naar kinderen en jongeren.
Actie ACT313
De heer Mathias Vanden Borre (N-VA) wijst erop dat er in de vorige legislatuur enige ophef
bestond over het N-logo. Sommige instellingen moesten overtuigd worden om het aan te
brengen. Kan het College bevestigen dat het volledige Nederlandstalige netwerk het logo
ondertussen heeft aangebracht? Zo neen, waarom niet?
Collegevoorzitter Elke Van den Brandt legt uit dat er sinds de invoering van het logo 396
gevelborden zijn geplaatst. Op 25 locaties werd voor een alternatief gekozen, zoals stickers of
panelen. Het College zal een actueel overzicht bezorgen. Bijlage 3
Het N-logo straalt kwaliteit, vertrouwen en verbondenheid uit, te meer als het hele netwerk het
gebruikt. Het gebruik van het logo is onder andere verplicht in publicaties over VGCinitiatieven. Het plaatsen van gevelborden of een alternatief is op zich niet verplicht, al tracht
het College de organisaties te overtuigen dat het van belang is om de zichtbaarheid van het
Nederlandstalige netwerk te vergroten.
De VGC houdt geen overzicht bij van organisaties die het gevelbord niet willen plaatsen en
gaat niet stelselmatig na welke redenen ze daarvoor hebben. In informele gesprekken komen
echter allerlei redenen bovendrijven. Sommige organisaties krijgen niet de nodige
vergunningen of hebben geen toestemming van de eigenaar van het gebouw. Andere redenen
zijn verbouwing, verhuizing, de complexe financieringscontext waardoor organisaties niet
altijd weten welke overheid hen subsidieert, of het feit dat organisaties gebouwen delen met
andere verenigingen.
Het College zal de plaatsing van de borden blijven aanmoedigen. Alle verenigingen die tot het
netwerk behoren, komen in aanmerking. Deze beleidslijn maakt structureel deel uit van de
werking van de Administratie.
De heer Mathias Vanden Borre (N-VA) vindt het vreemd dat er nog geen overzicht bestaat
van gebouwen waarop het bord niet geplaatst zou kunnen worden, aangezien het structurele
beleid al enkele jaren wordt gevoerd. De Administratie kan daarop inzetten.

- 37 De collegevoorzitter zal het overzicht van de gebouwen waarop het logo wel is aangebracht,
bezorgen. Overigens komen er voortdurend nieuwe schoolgebouwen bij.
Actie ACT315
Commissielid Mathias Vanden Borre (N-VA) merkt op dat Bruzz jaarlijks 1,57 miljoen euro
ontvangt. Daarnaast moet er een jaaractieplan worden opgemaakt, gebaseerd op de
meerjarenovereenkomst tussen Bruzz, de VGC en de Vlaamse Gemeenschap. Zijn de
jaaractieplannen voor 2021 en 2022 beschikbaar? Wordt het plan voor 2021 geëvalueerd?
Het College kan het jaaractieplan voor 2021 steeds bezorgen, zegt collegevoorzitter Elke Van
den Brandt. Het plan voor 2022 is goedgekeurd tijdens de algemene vergadering van Bruzz
van 29 november 2021. De Administratie heeft de definitieve versie deze ochtend ontvangen
en zal het jaarlijkse nazicht uitvoeren. Voor de inhoudelijke en financiële evaluatie van 2021
moet Bruzz tegen 30 juni 2022 de nodige documenten indienen.
Actie ACT321, Actie ACT322 en Actie ACT323
De heer Gilles Verstraeten (N-VA) vraagt of de 816.000 euro die het Huis van het Nederlands
per jaar krijgt, een dotatie is dan wel een subsidie (Actie ACT321).
ACT322 luidt: “Diensten en organisaties uit het N-netwerk krijgen ondersteuning en
begeleiding op maat rond het aanbieden van een Nederlandstalige dienstverlening.” Zijn er
dan organisaties in het N-netwerk die geen Nederlandstalige dienstverlening aanbieden? Graag
meer toelichting over wat er met 199.000 euro die voor Actie ACT322 worden uitgetrokken,
gebeurt.
Bij Actie ACT323 zijn geen financiële gegevens opgenomen, merkt raadslid Cieltje Van
Achter (N-VA) op. Het project ‘Voorlezen komt voor lezen’ is zeer waardevol, maar hoe wordt
het precies gefinancierd?
Raadslid Khadija Zamouri (Open Vld) wil graag een gedetailleerd overzicht van alle
organisaties die het College ter zake steunt. Onder welke initiatieven zet het Huis van het
Nederlands zijn schouders om zoveel mogelijk oefenkansen te creëren?
Collegelid Sven Gatz zal een schriftelijk overzicht van de partners van het Huis van het
Nederlands bezorgen. (Bijlage 4) De VGC en het Huis van het Nederlands hebben een
conventie afgesproken met Vlaams ministers Benjamin Dalle en Bart Somers, die het
Nederlands vanuit hun verschillende beleidsdomeinen ondersteunen. Dat document is openbaar
raadpleegbaar.
In verband met Actie ACT321 heeft Onderwijs en Vorming 621.000 euro veil voor de
ondersteuning van het beleid van het N-netwerk en de organisatie van oefenkansen. Het College
zal een overzicht bezorgen van wat het Huis van het Nederlands zelf doet en met welke
organisaties het samenwerkt.
Bovenop de normale klanten van het Huis van het Nederlands willen bedrijven of openbare
besturen soms tijdelijke ondersteuning bij de ontwikkeling van een taalbeleid. Het collegelid
kan hier gedetailleerdere schriftelijke informatie over bezorgen.
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context worden ondersteund, voegt collegevoorzitter Elke Van den Brandt toe. Het geld dat
hiervoor wordt vrijgemaakt, komt uit 2 beleidsdomeinen:
 met 80.000 euro van het Algemeen communicatiebeleid van de VGC wordt de
convenant met het Huis van het Nederlands gefinancierd en wordt zodoende het taalbeleid
in openbare diensten, bedrijven en organisaties ondersteund;
 met 120.000 euro van het beleidsdomein Gezin wordt taal- en beleidsondersteuning in
de kinderdagverblijven en de initiatieven voor buitenschoolse opvang gefinancierd, met als
doel om het sectorpersoneel de nodige kwalificaties te bieden. Voorts wordt het krediet
ingezet om oefenkansen te scheppen.
Taalontwikkeling en meertaligheid zijn speerpunten van het ondersteuningsaanbod van
Opgroeien in Brussel. Het project ‘Voorlezen komt voor lezen’, dat het belang van vroege
geletterdheid in de verf zet, wordt breed gedragen. Sinds kort trekt een tentoonstelling over dat
thema rond tussen de kinderopvanginitiatieven en gezinsondersteuningsdiensten.
Actieplan AP33 Ondersteunen meertalige taalontwikkeling
Raadslid Gilles Verstraeten (N-VA) vindt dat de formulering “steun voor de kennis van het
Nederlands, Frans en Engels, met ruimte en aandacht voor de thuistaal” nogal vaag is.
“Via het OCB biedt het College schoolteams begeleiding, vorming en tools aan om hen hierbij
te helpen”, staat er in de toelichting. Zijn de budgetten voor Actieplan AP33 dan integraal voor
het OCB bestemd? Waarvoor worden ze precies ingezet?
Actie ACT331
Voor Actie ACT331 wordt 15.000 euro vrijgemaakt, een zeer klein bedrag. Hetzelfde geldt
voor de 83.000 euro die wordt uitgetrokken voor Actie ACT332. Hoe verklaart het College die
beperkte uitgaven?
Actie ACT333
Er zijn geen financiële gegevens beschikbaar voor Actie ACT333 betreffende het project
‘Brussel Vol Taal’. Net zomin als over de website ‘Communiceren met ouders’,
www.communicerenmetouders.brussels, Actie ACT334.
Voor Actie ACT335, de fameuze tweetalige lerarenopleiding, is op jaarbasis in 125.000 euro
voorzien, en vanaf 2024 en 2025 in 127.000 euro. Waarvoor dienen deze middelen?
Collegelid Sven Gatz zegt dat de verschillende acties gaan over specifieke begrotingen voor
bv. het aanstellen van tolken bij Brussel Onthaal, kwaliteitsondersteuning in het aanbod
meertalige projecten en meer kansen voor scholen om projecten in te dienen in het kader van
meertalige taalontwikkeling. Zo gaan 15.000 euro naar de aanstelling van tolken bij Brussel
Onthaal en 83.000 euro naar kwaliteitsondersteuning in het aanbod meertalige projecten in het
onderwijs. Voor Actie ACT335, meertalige lerarenopleiding, is er ondersteuning voor een
meertalige coördinator om sommige zaken in goede banen te leiden. Het is dus geen nieuw
bedrag.
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centraliseert immers alles wat met meertaligheid te maken heeft. Op www.brusselvoltaal.be
wordt weergegeven hoe de VGC meertaligheid in het onderwijs wil stimuleren. Voor sommige
kleine projecten zijn bijkomende middelen nodig, maar het behoort tot een van de kerntaken
van de VGC om het taalprofiel van de leerlingen samen met de leraren beter in kaart te brengen
en de talige diversiteit van de leerlingen een plek te geven op school. Op de website ‘Brussel
Vol Taal’ staan de doelstellingen uitgelegd. De kleinere bedragen ondersteunen deze
doelstellingen eveneens.
Alle mogelijke Brusselaars worden volgens de heer Gilles Verstraeten (N-VA) betrokken bij
het vormgeven van het beleid en het aanbod. Er wordt in 2022 in 2,8 miljoen euro voorzien,
bedrag dat vervolgens in een viertal acties uiteenvalt. De spreker ziet echter geen onderscheid
tussen de verschillende acties. Belangrijk is dat alle Brusselaars, ook moeilijk bereikbare
groepen, wel altijd betrokken moeten worden, maar wat gebeurt er met het Nederlands? Daar
is geen aandacht voor. Hoe zullen die acties concreet plaatsvinden? Graag wat meer toelichting
hierover.
Collegevoorzitter Elke Vanden Brandt laat verstaan dat de vraag is hoe het
communicatiebeleid toegankelijk en inclusief kan worden gemaakt. De communicatie moet op
de noden van de verschillende doelgroepen worden afgestemd. Dat gebeurt in de eerste plaats
via algemene inspanningen van de VGC om communicatie toegankelijk en inclusief te maken.
De Dienst Communicatie biedt ondersteuning door iedereen helder en laagdrempelig en op
maat aan te spreken, de media- en communicatiekanalen op de verschillende doelgroepen af te
stemmen en de communicatie over het diverse aanbod naar de doelgroepen, kinderen en
jongeren breed af te stemmen. De komende periode wordt getracht het inclusiviteitsaspect van
de communicatie te verhogen. De spreker denkt hierbij aan de opmaak van een gids ‘Inclusieve
Communicatie’ voor VGC-medewerkers of een doorlichting van het proces van inschrijving
voor het VGC-aanbod, maar ook om brugfiguren te gebruiken en het aanbod beter te laten
aansluiten bij de doelgroepen die moeilijker bereikbaar zijn. Daarover nadenken zou elke
overheid moeten doen.
De heer Gilles Verstraeten (N-VA) zijn vraag ging ook over taal. Waar staat het Nederlands
in die communicatie?
Collegevoorzitter Elke Vanden Brandt is er zeker voorstander van om in het Nederlands te
communiceren over het Nederlandstalig aanbod.
De heer Gilles Verstraeten (N-VA) vraagt of dat ook een verplichting is.
Collegevoorzitter Elke Vanden Brandt benadrukt dat de VGC de taalwetten volledig
respecteert. Meestal wordt in het Nederlands gecommuniceerd, links of rechts misschien iets in
een andere taal om sommige mensen te kunnen bereiken. Ze gaf zonet al het voorbeeld van de
kinderverzorgers. Mensen aantrekken om dat beroep uit te oefenen, is belangrijk. De VGC wil
het Nederlands op de werkvloer zeker versterken, maar geen belangrijke doelgroepen missen.
Het gaat erom pragmatisch uit te zoeken in welke taal kan worden gecommuniceerd en tegelijk
ons Nederlandstalig aanbod in de hoofdstad op de juiste manier te versterken. Zoeken naar
efficiëntie dus, uiteraard vertrekkende vanuit een Nederlandstalig aanbod.

- 40 Collegelid Pascal Smet zegt dat de VGC bijdraagt aan de communicatie voor Paspartoe en de
cultuurcommunicatiestrategie van Visit Brussels. Dat is natuurlijk in het Nederlands, maar
daarnaast zijn er ook andere talen en dat is ook maar normaal.
Actieplan AP 42: Versterken samenleven in Brussel
Bij Actieplan AP42 stelt het College een aantal initiatieven voorop om de stem van Brusselaars
met een migratieachtergrond te versterken en de dialoog over de samenlevingsuitdagingen te
stimuleren. De heer Arnaud Verstraete (Groen) zegt dat zijn fractie achter deze initiatieven
staat om uitdagingen proactief aan te gaan. Is er al iets concreet uitgewerkt? Er is in een
begroting van 144.000 euro over meerdere jaren voorzien.
Volgens collegelid Pascal Smet is daar al wat zicht op. Er gaan 109.000 euro naar de
Brusselwerking van vzw LEVL, voorheen het Minderhedenforum. Daarnaast gaan 35.000 euro
naar vzw Aksent, een organisatie die de interreligieuze en levensbeschouwelijke dialoog
ondersteunt en naar vzw LEVL, die actief is met Brusselaars met een migratieachtergrond.
Vzw LEVL staat in voor het verzamelen van kennis over het bereiken van Brusselaars met een
migratieachtergrond. Ze zetten zelf experimentele projecten op en doen dat in samenwerking
met de gemeenschapscentra. Vzw Aksent zet structurele samenwerkingsverbanden op rond
levensbeschouwing in het onderwijs en in het middenveld. En om de dialoog te faciliteren
tussen alle partners en te promoten, verspreiden ze methodieken om deze dialoog en een brede
werking rond participatie mogelijk te maken. Aandacht voor de betrokkenheid van een diverse
groep Brusselaars is vervat in Actie ACT424.
Actie ACT423
Op p. 37 maakt de VGC een integratiebeleidsplan op, mede in uitvoering van de Vlaamse
regelgeving. Er staan speerpuntacties om werk te maken van gelijke kansen voor Brusselaars
met een migratieachtergrond. Wanneer wordt dit integratiebeleidsplan voorgesteld en
goedgekeurd, vraagt mevrouw Khadija Zamouri (Open Vld). Welke concrete initiatieven
houdt het in ten aanzien van nieuwkomers, vrouwen, alleenstaanden of mensen met een
migratieachtergrond?
Actie ACT424
De heer Gilles Verstraeten (N-VA) vond het eigenaardig dat er tussen 2023, 2024 en 2025
nog verschuivingen kunnen plaatsvinden. Daar wil hij graag een toelichting bij. Voor 2024 is
bijna 1 miljoen euro geboekt, het grootste bedrag. In welke mate staat dat voor het flankerend
inburgeringsbeleid van de VGC? Bij 2023 is het de vraag waarover het precies gaat. Gaat het
in 2025 dan over het netwerk rond nieuwkomers en inburgeraars? Er is maar in 41.000 euro
voorzien. Betreft het dan het project met de buddies? Of is de indeling van de bedragen
voorlopig en kan deze nog helemaal veranderen?
Collegelid Pascal Smet laat weten dat het lokaal integratieplan normaal wordt besproken op
het College van 16 december 2021. Onder voorbehoud van deze goedkeuring kan hij alvast 3
concrete projecten voor nieuwkomers toelichten. Het eigen pilootproject ‘N-connect’, het
‘buddyproject’ uit het verleden en ‘Plug into Brussels’. Voorts zijn er de verschillende
organisaties over de beleidsdomeinen heen die we ondersteunen zoals vzw Merhaba, Fermes
de quartier, Les Gazelles de Bruxelles.

- 41 In het voorjaar kunnen inderdaad nog verschuivingen plaatsvinden, alles hangt af van de
goedkeuring van het lokale integratiebeleidsplan en de evaluatie van het project ‘N-connect’.
Beide hangen samen.
Het extra geld komt uit het Stedenfonds. In het verleden is immers vastgesteld dat er
onderfinanciering was.
-

De vergadering wordt geschorst om 17u45.

-

De vergadering wordt hervat om 18u02.

Actie ACT434
Mevrouw Cieltje Van Achter (N-VA) vraagt zich af waarom er bij Actie ACT 434 over de
geïntegreerde initiatieven om kinderarmoede tegen te gaan wel ontvangsten zijn ingeschreven,
maar geen uitgaven. De initiatieven zoals de tussenkomst in schoolkosten voor leerlingen in
armoede zijn nochtans uitgaven.
Collegevoorzitter Elke Van den Brandt herhaalt dat middelen maar 1 keer kunnen worden
ingeschreven, hoewel ze deel uitmaken van meerdere actieplannen. Hier staan inderdaad enkel
de ontvangsten: 220.500 euro voor lokale kinderarmoedebestrijding vanuit de Vlaamse
overheid. Uitgaven kunnen bv. teruggevonden worden in Actie ACT 114 over
kinderparticipatie, Actie ACT 141 over de ondersteuning voor Opgroeien in Brussel; Actie
ACT 242 over het Lokaal Loket Kinderopvang Brussel of Actie ACT 243 over het Huis van
het Kind Brussel.
Actie ACT435
De heer Mathias Vanden Borre (N-VA) herinnert bij Actie ACT 435 aan de aanbevelingen
die de Raad formuleerde over de Paspartoe en vraagt zich af hoe daarmee aan de slag werd
gegaan. Hij vraagt zich ook af wat het bereik is van het instrument.
Op de vraag naar het bereik zal collegelid Pascal Smet schriftelijk antwoorden (Bijlage 5).
Daarnaast wijst hij er op dat Covid-19 leidde tot veel annulaties van Paspartoe-activiteiten. De
Paspartoe werd vooral gebruikt voor kortingen voor jeugd- en kinderactiviteiten en minder voor
eenmalige tickets zoals in een normaal jaar. In 2021 werd er vooral geïnvesteerd in een eigen
aanbod voor kansengroepen. Ook de werking van sport- en jeugdverenigingen werd versterkt
met financiële incentives voor kinderen en jongeren in kansarmoede. Voor een minder mobiel
publiek waren er investeringen inzake de livestreaming van evenementen. Er was ook een
onderzoek naar bereik en perceptie van de Paspartoe via de klantenreis, er waren opleidingen
voor onthaalmedewerkers en partnerorganisaties en het materiaal en de software via de UITpas werd aangepast. De communicatie verloopt via de webpagina’s van de UIT-pas, de eigen
website, de website van Muntpunt en de Facebookpagina, maar ook via direct mail naar
doelgroepen en de verspreiding van nieuwe folders.
Actie ACT 511
De heer Mathias Vanden Borre (N-VA) vraagt naar een stand van zaken van de Erfgoedbank,
waarbij de gemeenten Jette, Ganshoren, Oudergem, Sint-Agatha-Berchem, Sint-LambrechtsWoluwe en Sint-Pieters-Woluwe zijn aangesloten. De Stad Brussel zou zich dit jaar hebben

- 42 aangesloten. Het raadslid vraagt zich af wat de rem is voor de andere gemeenten om dat te doen.
Hij krijgt ook graag een verduidelijking over de besteding van ongeveer 660.000 euro. Gaat dat
bedrag volledig naar de werking van de Erfgoedbank of wordt een deel ervan ingezet voor
andere initiatieven, zoals Actie ACT 531?
Collegelid Pascal Smet verduidelijkt dat er 53.000 euro gaat naar de werking van de
Erfgoedcel, met projecten als de Erfgoedbank Brussel, Buurten met erfgoed en de
ondersteuning van erfgoedprofessionals. Daarnaast zitten in dat bedrag ook de subsidies voor
erfgoedorganisaties en projecten, goed voor 610.209 euro. De aansluiting van de Stad Brussel
met 4 nieuwe dochterwebsites – Stad Brussel, Laken, Neder-Over-Heembeek en Haren – bracht
voor en achter de schermen veel werk met zich mee. De gesprekken met Sint-Jans-Molenbeek
bevinden zich in een eindfase. Het vraagt altijd tijd en middelen en veel gesprekken met lokale
partners om een erfgoedbank op te richten en er een duurzaam initiatief van te maken. De
Erfgoedcel wil de werking verder uitbreiden en organiseert bewustmakingscampagnes voor
extra zichtbaarheid. Sinds de start medio 2016 staan er al 11.000 items online. Bij de viering
van het vijfjarig jubileum werden wenskaarten met foto’s uit de Erfgoedbank gelanceerd.
Volgend jaar wordt 100 jaar Brusselse tuinwijken gevierd, wat een uitstekende gelegenheid is
om in 2022 Erfgoedcafés in tuinwijken te organiseren en zo ook andere gemeenten te laten
kennismaken met de Erfgoedbank. De subsidies gaan vooral naar het Archief en Museum voor
het Vlaams Leven (AMVB), Brusseleir en de Brusselse Museumraad. Dit hangt inderdaad
samen met Actie ACT 531.
Actie ACT516
Mevrouw Cieltje Van Achter (N-VA) is blij dat het College het thema eenzaamheid heeft
opgenomen in Actie ACT 516. Voor de volgende 3 jaar wordt hier 100.000 euro voor
uitgetrokken. Het raadslid krijgt graag een verduidelijking van de acties die hiermee
ondernomen zullen worden en vraagt zich af waarom er in 2025 geen budget meer is terug te
vinden.
Collegelid Pascal Smet en collegevoorzitter Elke Van den Brandt trekken hier elk 50.000
euro voor uit. Ze organiseerden samen de transversale studiedag Eenzaamheid. De
aanbevelingen die daar geformuleerd werden, zullen nu omgezet worden in acties. In december
2021 zal het College ook beslissen over een subsidie aan Odisee om het praktijkonderzoek
Resokit verder te zetten. Aangezien het een experimenteel karakter heeft, werden er in de eerste
3 jaar middelen uit de groeivoet van het Stedenfonds voor uitgetrokken.
Actie ACT517
De heer Mathias Vanden Borre (N-VA) vraagt daarnaast hoe het staat met de instap van SintLambrechts-Woluwe in het decreet lokaal cultuurbeleid. Beschikt elke Brusselse gemeente
ondertussen over een cultuurbeleidscoördinator en een cultuurbeleidsplan, waarvoor ze
subsidies kunnen ontvangen? Hoe oordeelt het College over het nieuws dat een schepen in SintPieters-Woluwe de bevoegdheid Cultuur niet mag opnemen omdat ze te Nederlandstalig is?
Collegelid Pascal Smet verduidelijkt dat 18 gemeenten voldoen aan de voorwaarden om in
aanmerking te komen voor een subsidie voor de uitvoering van een cultuurbeleidsplan. De
gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe stapt voorlopig echter enkel in voor het onderdeel
bibliotheek. Het collegelid zal begin volgend jaar opnieuw overleggen met de gemeente,
aangezien een volledige instap blijft aanslepen. Aan het voorval in Sint-Pieters-Woluwe wil hij

- 43 geen grote beschouwingen vastknopen. Het is een vreemde situatie, want de persoon in kwestie
lijkt een rasechte Brusselaar te zijn. Mocht het echter omgekeerd zijn – een Franstalige schepen
die bevoegd wordt voor Nederlandse Aangelegenheden – zou de heer Mathias Vanden Borre
ook op zijn achterste poten staan. Er bestaan natuurlijk wel precedenten, zoals in Ukkel.
Actieplan AP53: Kosmopolitisch aanbod van cultuur, kunsten en erfgoed
Inzake Actieplan AP53 vraagt mevrouw Carla Dejonghe (Open Vld) verduidelijking over de
kunstenaars die in de klas komen. Is er een grote respons uit het onderwijs en gaat het over een
volledig traject met de kunstenaar of blijft het bij eenmalige lessen?
Collegelid Pascal Smet wijst erop dat in dat bedrag alle VGC-subsidies in het kader van het
kunstenbeleid worden aangerekend, dus ook de subsidies voor de KVS, kunstenorganisaties en
kunstenaars. Ook projecten als ‘Kunstenaars in de Klas’ horen hierbij. Deze actie moet samen
bekeken worden met Actie ACT 533. Het project ‘Kunstenaars in de Klas’ omvat langlopende
trajecten van kunstenaars met de leerlingen en leerkrachten in een school. Kunstenaars worden
ondersteund om een project uit te werken in een schoolcontext. In dit schooljaar zullen 4
scholen het traject hebben doorlopen: het Atheneum Brussel, het Atheneum Anderlecht, de
Cardijnschool en het Instituut Anneessens Funck. Er kunnen doorlopend dossiers ingediend
worden, maar het is een heel arbeidsintensief project, zeker gelet op de huidige moeilijkheden
in het onderwijs. Overigens worden in 2022 de overgedragen saldi van de voorbije jaren
opnieuw ingeschreven wegens de overstap naar het nieuwe financieel beheerssysteem. Vanaf
2024 zal een deel van de groeivoet van de middelen uit het Stedenfonds worden ingezet ter
versterking van het kunstenbeleid.
Actie ACT535
De heer Mathias Vanden Borre (N-VA) wil herinneren aan de discussie die er dit jaar al werd
gevoerd inzake Actie ACT 535 over tijdelijke en duurzame ruimte voor artistieke productie en
cultuur. Het raadslid stelt tot zijn verbazing vast dat de investeringen hiervoor dalen doorheen
de bestuursperiode. Hoe komt dat? Wat leverden de gesprekken met andere overheden op?
Mevrouw Carla Dejonghe (Open Vld) vraagt ook een verduidelijking van het Plan Atelier.
Welke panden zullen er worden aangeworven? Moeten de kunstenaars lokaal verankerd zijn?
Collegelid Pascal Smet legt uit dat het Atelierplan enerzijds, sensibiliserend werkt voor het
debat over de mogelijkheden van kunstenaars in de stad om leegstaande en andere gebouwen
te verwerven – duurzaam of tijdelijk – en ze om te vormen tot kunstenaarsateliers. Anderzijds,
worden er experimenten met kunstenaarscollectieven en -organisaties of individuele
kunstenaars ontwikkeld waarmee capaciteitsuitbreiding wordt bewerkstelligd, maar ook
knowhow en informatieuitwisseling over een goed beheer en kunstenaarspraktijken. Uiteraard
richten dit aanbod en de experimenten zich voornamelijk tot kunstenaars die in Brussel werken
en aansluiting zoeken met het Nederlandstalig netwerk. Met deze middelen wordt in potentiële
ateliers geïnvesteerd. Er worden investeringssubsidies toegekend aan kunstenorganisaties om
leegstaande ruimtes om te vormen en ateliers te realiseren. Het gaat niet over eigen VGCinfrastructuur. Experimenten die reeds werden ondersteund zijn bv. iMAL in Sint-JansMolenbeek, Vanoverbeke – Level5 in Ganshoren, Meyboom Artist-run spaces in de
Pachecolaan in Brussel, Werkplaats Walter in Anderlecht en de Gosset-site, met HISK, Peeping
Tom en Needcompany, in Sint-Jans-Molenbeek. Vanaf december 2021 zal hierover meer
informatie te vinden zijn op de website van de VGC. De VGC is ook in overleg met de
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Vervoort, citydev.brussels, perspective.brussels en de Bouwmeester om het faciliterend beleid
rond leegstaande gebouwen uit te werken. Het budgetverschil over de verschillende jaren is te
verklaren door het opnieuw inschrijven van de overgedragen saldi van 2020 (342.500 euro) en
door de keuze om in de beginjaren een groter budget uit te trekken (500.000 en 600.000 euro)
om sneller te kunnen inspelen op de noden van het Plan Atelier. Voor de latere jaren zal 300.000
euro wellicht voldoende zijn. Uiteraard zitten daar ook artistieke cultuurproducties onder. Het
speerpunt zit vooral in 2022-2023, waarna een evaluatie volgt.
Actieplan AP55: Investeren in duurzame stadsontwikkeling
Inzake Actieplan AP55 over duurzame stadsontwikkeling voor en door Brusselaars vraagt
mevrouw Carla Dejonghe (Open Vld) zich af welke infrastructuurplannen er zijn met de
gemeenschapscentra en hoe het zit met de toegankelijkheid. Er wordt al 30 jaar gesproken over
het toegankelijk maken van het gemeenschapscentrum Kontakt, maar iemand met een beperkte
mobiliteit kan er nog altijd niet binnen.
Collegelid Pascal Smet belooft het raadslid om haar een schriftelijk overzicht te bezorgen van
alle werken in de gemeenschapscentra. Het gemeenschapscentrum Elzenhof is afgewerkt, maar
de opening kon door Covid-19 helaas niet doorgaan. Voor het gemeenschapscentrum De
Markten is de vergunning afgeleverd. In april 2022 zullen de werken er starten, de
vermoedelijke oplevering is voor de zomer van 2023. In het gemeenschapscentrum De
Vaartkapoen werden bijkomende werken gevraagd zodat de concertzaal volledig zal
beantwoorden aan de normen inzake geluidsoverlast en brandveiligheid. Ook daar wordt de
oplevering verwacht tegen de zomer van 2023. Sinds kort zijn de werken in het
gemeenschapscentrum Nekkersdal opgestart. Binnenkort wordt, samen met de Stad Brussel, de
selectie gemaakt van de design- en buildteams. De stad draagt overigens 1 miljoen euro bij.
Dankzij de aankoop van de voormalige luisterbibliotheek kan de site ontsloten worden langs de
Bockstaellaan en de Schildknechtstraat waardoor ook laag-Laken een bijkomende ingang heeft.
Samen met de ontpitting en vergroening van het binnengebied zal dit een heel mooi project
opleveren. De werf wordt hopelijk gestart in 2024. Het bouwproject voor het
gemeenschapscentrum De Maalbeek start normalerwijze in 2022, met hopelijk de
eerstesteenlegging in 2024 zodat het gemeenschapscentrum in 2026 kan worden geopend. Voor
Nekkersdal en De Maalbeek zijn ook de andere collegeleden betrokken. Er zijn ook werken
gepland aan daken en de elektriciteit in de gemeenschapscentra Essegem 9, WaBo,
Pianofabriek, Ten Noey, Ten Weyngaert 9, Op-Weule en De Kriekelaar. Daarnaast is er een
analyse gemaakt voor de gemeenschapscentra inzake toegankelijkheid. Soms gaat het over oude
gebouwen die moeilijk aan te passen zijn. Collegevoorzitter Elke Van den Brandt, bevoegd
voor Patrimonium, en het collegelid Sven Gatz zijn zich daar zeer van bewust. In de toekomst
zullen er veel investeringen moeten gebeuren.
Actie ACT624
Mevrouw Cieltje Van Achter (N-VA) vraagt een gedetailleerder overzicht van projecten die
worden gerealiseerd rond cultuur- en diversiteitssensitief werken.
De middelen die voorzien zijn voor deze actie omvatten volgens collegevoorzitter Elke Van
den Brandt globaal 2 zaken. Enerzijds, gaat dit over de interculturele bemiddelaars van Foyer
in de gezondheidszorg. Het belang van deze dienst is nogmaals gebleken tijdens de afgelopen
periode. Anderzijds, gaat dit over de ondersteuning die het Kenniscentrum WWZ biedt aan de
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personen met een handicap en om zich het cultuursensitief werken eigen te maken. Dit maakt
onderdeel uit van de globale werkingsenveloppe van de VGC voor het Kenniscentrum WWZ.
Actie ACT635
Welke organisaties kregen een impulssubsidie, vraagt mevrouw Cieltje Van Achter (N-VA).
Collegevoorzitter Elke Van den Brandt zegt dat op deze actie jaarlijks 140.000 euro wordt
ingeschreven en dient om innovatieve projecten op te zetten die er mee voor zorgen dat
Brusselaars met een handicap een gelijkwaardige plek kunnen opnemen in de buurt en in de
samenleving, dat ze toegang krijgen tot de juiste zorg en ondersteuning en sociaal isolement
wordt tegen gegaan.
Daarnaast kent de VGC ook impulssubsidies toe voor aan organisaties en verenigingen om hun
werking toegankelijker en inclusiever te maken voor Brusselaars met een handicap.
Dit reglement werd in juli 2021 vernieuwd. De eerste aanvragen werden intussen ingediend en
worden op het College van januari 2022 behandeld. Het is dus nog te vroeg om mee te geven
welke organisaties een dergelijke subsidie kregen.
Actie ACT642
Mevrouw Cieltje Van Achter (N-VA) vraagt welke timing er met betrekking tot Zorgzame
Buurten is. Waarom stijgen de uitgaven sterk in 2024 en 2025?
De VGC lanceerde volgens de collegevoorzitter in juli 2021 samen met de Vlaamse
Gemeenschap de projectoproep Zorgzame Buurten in Brussel. Welzijnsorganisaties konden tot
maandag 15 november 2021 een projectaanvraag indienen. De beoordeling van deze projecten
gebeurt samen met de Vlaamse Gemeenschap. De toekenning van de projectsubsidies is
voorzien voor het College van januari 2022. Er zullen 5 projecten geselecteerd worden, die elk
100.000 euro op jaarbasis zullen ontvangen. Deze projecten starten op 1 maart 2022 en lopen
tot en met 29 februari 2024.
Een van de selectiecriteria van de projectoproep houdt rekening met verduurzaaming.
De uitgaven stijgen sterk in 2024 en 2025 omdat er een groeiscenario voorop wordt gesteld van
de VGC-budgetten voor lokale zorgnetwerken.
Actie ACT645
Wat wordt precies via deze actie gefinancierd, vraagt mevrouw Cieltje Van Achter (N-VA).
Er worden middelen voorzien om de laatste investeringsprojecten in de lokale dienstencentra
op te starten, aldus de collegevoorzitter. Zo zal het nieuwe dienstencentrum Vives in
Anderlecht worden verbouwd. De VGC kende reeds een beperkte investeringssubsidie toe voor
de aankoop van het nieuwe gebouw. Er wordt ook nog een bedrag van 460.000 euro voorzien
voor de renovatie en dat in aanvulling op het VIPA van de Vlaamse overheid. Dit is een heel
concreet dossier dat de voorbije maanden een goede vooruitgang boekte. Daarnaast kijkt ook
lokaal dienstencentrum Ellips uit naar een nieuwe locatie.
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voorzieningen voor personen met een handicap, maar zolang er voor die dossiers nog geen
financieel plan bestaat of een aanvraagdossier wordt ingediend, is het moeilijk om daar concrete
bedragen op te plakken.
Vanaf 2023 is er een daling omdat er rekening wordt gehouden met de over te dragen saldi van
2022.
Actie ACT711
Er wordt 7,5 miljoen euro aangewend voor de bestuurlijke en politieke werking. De heer
Mathias Vanden Borre (N-VA) had graag vernomen waarover dit juist gaat. Welke uitgaven
worden er gedaan met die 7,5 miljoen euro?
De ontvangsten variëren tussen 144 en 149 miljoen euro aan het einde van 2025. Kan worden
verduidelijkt om welke ontvangsten het juist gaat?
Het gaat om constant beleid en deze stonden volgens collegevoorzitter Elke Van den Brandt
vroeger ook in de begroting. Het gaat om 2,2 miljoen euro die wordt aangewend voor de
kabinetten van de collegeleden (lonen en werkingskosten). Er wordt 4,8 miljoen euro voorzien
voor de werking van de Raad en de overige 600.000 euro omvatten een veelheid aan kosten,
van diverse diensten binnen de Administratie, zoals representatiekosten, erelonen, archief,
uitgaven in het kader van juridische geschillen, tot zelfs frankeringskosten.
De inkomsten hebben betrekking op overdrachten van andere overheden. Dat zijn vaste
inkomsten.

4. Artikelsgewijze stemming
De artikelen 1 tot en met 6 worden aangenomen met 4 stemmen voor en 1 stem tegen.

5. Stemming over het geheel
Het ontwerp van verordening tot vaststelling van het Meerjarenplan 2022-2025 wordt in zijn
geheel ter stemming voorgelegd en wordt aangenomen met 4 stemmen voor en 1 tegen.

De verslaggever,
Arnaud VERSTRAETE

De voorzitter,
Fouad AHIDAR

- 47 Bijlage 1: Overzicht van andere middelen per algemene rekening (ontvangsten VGC)
Omschrijving algemene
rekening

2022

2023

2024

2025

Opbrengsten uit geleverde
prestaties

€ 940.200,00

€ 940.200,00

€ 940.200,00

€ 940.200,00

Verhuring onroerende
goederen

€ 194.500,00

€ 194.500,00

€ 194.500,00

€ 194.500,00

Andere verkopen en
dienstprestaties
(onderwijs)

€ 191.000,00

€ 191.000,00

€ 191.000,00

€ 191.000,00

Terugvordering van
financiële kosten
(capaciteitssubsidies
kinderopvang)

€ 10.000,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Opbrengsten uit vlottende
activa (interesten uit
beleggingen)

€ 26.000,00

€ 26.000,00

€ 26.000,00

€ 26.000,00

Andere operationele
opbrengsten - Vergoeding
kleine schade

€ 2.301.035,00

€ 2.313.744,00

€ 2.474.453,00

€ 2.782.162,00

Andere financiële
opbrengsten (verkoop
pedagogische materialen)

€ 5.000,00

€ 2.500,00

€ 1.500,00

€ 2.000,00

- 48 Bijlage 2: Informatie met betrekking tot het leerlingenvervoer en het percentage Brusselse
leerlingen in de VGC-onderwijsinstellingen
1.

Leerlingenvervoer

Kasterlinden buitengewoon basis- en secundair onderwijs
-

Dagelijks worden 17 bussen ingezet.
De rittijden hebben een gemiddelde duurtijd van 2 uur en 30 minuten.
De 17 bussen maken dagelijkse de volgende rondritten:
1. Werchter – Heverlee – Kortenberg – Zaventem – Steenokkerzeel – Kampenhout –
Machelen – Vilvoorde
2. Denderleeuw – Liedekerke – Borchtlombeek – Wambeek – Ternat – Dilbeek – Jette
3. Lot – Beersel – Alsemberg – Buizingen – Huizingen – Beersel – Sint-Pieters-Leeuw –
Anderlecht
4. Tienen – Lovenjoel – Holsbeek – Aarschot – Sint-Joost-ten-node – Schaarbeek –
Brussel – Sint-Jans-Molenbeek – Koekelberg
5. Buggenhout – Opwijk – Merchtem – Asse – Zellik – Ganshoren
6. Geraardsbergen – Ninove – Meerbeke – Roosdaal – Gooik – Itterbeek
7. Idegem – Allepterre-eichem – Meerbeke – Lennik – Schepdaal – Vorst
8. Bonheiden – Mechelen – Strombeek-Bever – Grimbergen – Meise – Willebroek
9. Hoeilaart – Ukkel – Forest – Sint-Gillis – Brussel – Anderlecht
10. Halle – Lembeek – Sint-Pietes-Leeuw – Dilbeek
11. Halle – Lembeek – Dworp – Sint-Genesius-Rode – Huizingen – Sint-Pieters-Leeuw
12. Overijse – Sint-Lambrechts-Woluwe – Schaarbeek – Evere – Brussel – Sint-Gillis –
Vorst – Anderlecht – Sint-Jans-Molenbeek
13. Wolvertem – Meise – Grimbergen – Laeken – Jette – Ganshoren
14. Aalst – Affligem – Hekelgem – Asse – Opwijk – Merchtem – Jette – Brussel
15. Iddergem – Liedekerke – Denderleeuw – Aalst – Opwijk – Asse – Sint-Ulriks-Kapelle
– Dilbeek – Grootbijgaarden
16. Kampenhout – Vilvoorde – Brussel – Schaarbeek – Laken – Strombeek-Bever –
Wemmel
17. Elsene – Brussel – Sint-Jans-Molenbeek – Anderlecht

Zaveldal buitengewoon secundair onderwijs
Dagelijks wordt er 1 bus ingezet.
De duurtijd bedraagt 1 uur en 30 minuten.
De leerlingen van Zaveldal wonen vooral binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
of in de Brusselse Rand.
Percentage Brusselse leerlingen in de VGC-onderwijsinstellingen
School
Kasterlinden buitengewoon
basisonderwijs
Kasterlinden buitengewoon
secundair onderwijs
Zaveldal
buitengewoon
secundair onderwijs

Totale schoolbevolking
201
146
55

% uit het BHG
40,8%
(of 82 leerlingen)
22,6%
(of 33 leerlingen
65,5%
(of 36 leerlingen

- 49 Bijlage 3: Overzicht N-logo VGC: gevelborden en alternatieven (situatie op 2 december 2021)
Gevelborden
Domein
ALG
ALG
ALG
ALG
ALG
ALG
ALG
ALG
ALG
CJS
CJS
CJS
CJS
CJS
CJS
CJS
CJS
CJS
CJS
CJS
CJS
CJS
CJS
CJS
CJS
CJS
CJS
CJS
CJS

Organisatie
Administratiehuis Leo II
Brede School Nieuwland
Brede School Nieuwland
Brede School Nieuwland
Onderwijscentrum Brussel
VGC-loods
Vlaamse Gemeenschapscommissie
Vlaamse Gemeenschapscommissie
Vlaamse Gemeenschapscommissie
AB
AMVB
Brussels Ouderenplatform
Centrum West
Chiro Ganshoren
GC De Kriekelaar
GC De kroon
GC De Linde
GC De Maalbeek
GC De Markten
GC De Platoo
GC De Rinck
GC De Vaartkapoen
GC De Zeyp
GC Elzenhof
GC Essegem
GC Everna
GC Het Huys
GC Kontakt
GC Nekkersdal

Straat en huisnummer
Leopold II-laan 178
Nieuwland 194
De Lenglentierstraat 2
De Lenglentierstraat 20
Marcqstraat 16-18
Technologiestraat 19
Mechelse straat
Emile Jacqmainlaan 135
Sint-Pietersstraat (garage)
Anspachlaan 110
Arduinkaai 28
Zaterdagplein 6
Menenstraat 24
Victor Lowetstraat 2
Gallaitstraat 86
J.B. Vandendrieschstraat 19
Kortenbachstraat 7
Kloktorenstraat 22-24
Oude Graanmarkt 5
Pantheonlaan 14
Dapperheidsplein 7
Sint-Jozefstraat 14
Zeypstraat nr?
Kroonlaan 12
Leopold-I-straat 329
Sint-Vincentiusstraat 30
Egide Van Oppemstraat 46
Orbanlaan 54
E. Bockstaellaan 107

CJS

GC Op-Weule

Sint-Lambertusstraat 91

CJS
CJS
CJS
CJS
CJS

GC Ten Noey
GC Ten Weyngaert
GC Wabo
Het Neerhof
Jeugdcentrum Aximax

Gemeentestraat 25
Bondgenotenstraat 54
Delleurlaan 39-43
Neerhofstraat 2
J.W. Wilsonstraat 19

CJS

Lendrik

Peter Benoitplein 22-23

CJS
CJS
CJS

Rosas – PARTS
Top Vakantie
WMKJ Centrum West

Van Volxemlaan 169
Vleurgatsesteenweg 113
Menenstraat 24

Postcode en gemeente
1080 Sint-Jans-Molenbeek
1000 Brussel
1000 Brussel
1000 Brussel
1000 Brussel
1082 Sint-Agatha-Berchem
1000 Brussel
1000 Brussel
1000 Brussel
1000 Brussel
1000 Brussel
1000 Brussel
1080 Sint-Jans-Molenbeek
1083 Ganshoren
1030 Schaarbeek
1082 Sint-Agatha-Berchem
1130 Haren, Brussel
1040 Etterbeek
1000 Brussel
1081 Koekelberg
1070 Anderlecht
1080 Sint-Jans-Molenbeek
1083 Ganshoren
1050 Elsene
1090 Jette
1140 Evere
1180 Ukkel
1150 Sint-Pieters-Woluwe
1020 Laken, Brussel
1200 Sint-LambrechtsWoluwe
1210 Sint-Joost-ten-Node
1190 Vorst
1170 Watermaal-Bosvoorde
1700 Dilbeek
1000 Brussel
1120 Neder-overHeembeek, Brussel
1190 Vorst
1000 Brussel
1080 Sint-Jans-Molenbeek
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OND

Angelusinstituut

Roodebeeksesteenweg 586

OND
OND
OND
OND
OND
OND
OND
OND
OND
OND

Basisschool Boodschapinstituut
Basisschool De Kleurdoos
Basisschool De Muziekladder
Basisschool De Schatkist
Basisschool De Wemelweide
Basisschool Eugeen Laarmans
Basisschool Heilige Familie
Basisschool Heilig-Hartcollege
Basisschool Lutgardis
Basisschool Nellie Melba

OND

Basisschool Scheutplaneet

OND
OND
OND
OND
OND

Basisschool Sint-Gillis
Basisschool Sint-Ursula
Bassisschool Comeniussite
BLO Magnolia
Brik
Brusselse Welzijns- en
gezondheidsRaad
Buitengewoon secundair onderwijs
Cardijnschool/ SPES
Campus Comenius
Campus Toverfluit
Centrum voor
leerlingenbegeleiding N-Brussel
Centrum voor
Volwassenenonderwijs Lethas
Brussel
CLW Don Bosco woluwe
COOVI Secundair onderwijs
CVO Brussel
CVO Lethas Brussel
CVO Lethas Brussel
Dageraadschool
De Kleurdoos
De Kleurdoos
Don Bosco Technisch Instituut
Everheide/KDV De Hummeltjes
Gallaitsite
GBS De Boomhut
GBS De Vijvers
GBS Kameleon
GBS Paloke
GBS Regenboog

Vandenbusschestraat 36
Kogelstraat 29
Jan Blockxstraat 23
Arthur Maesstraat 58
Wienerlaan 32
Ninoofsesteenweg 191
Helmetsesteenweg 216
Delhovestraat
E. de Becolaan 57
Nellie Melbalaan 71
Ninoofsesteenweg 333-339
(ingang Zaadstraat)
Montenegrostraat 21
Dieudonné Lefèvrestraat 41
Félix Vande Sandestraat 15
Itterbeekselaan 226
Zavelput 20

OND
OND
OND
OND
OND
OND
OND
OND
OND
OND
OND
OND
OND
OND
OND
OND
OND
OND
OND
OND
OND
OND

1200 Sint-LambrechtsWoluwe
1030 Schaarbeek
1000 Brussel
1030 Schaarbeek
1130 Haren, Brussel
1170 Watermaal-Bosvoorde
1080 Sint-Jans-Molenbeek
1030 Schaarbeek
1083 Ganshoren
1050 Elsene
1070 Anderlecht
1070 Anderlecht
1060 Sint-Gillis
1020 Laken, Brussel
1081 Koekelberg
1070 Anderlecht
1000 Brussel

Moutstraat 19-23

1000 Brussel

Verheydenstraat 37

1070 Anderlecht

Dapperenstraat z/n
Toverfluitstraat 19-21

1081 Koekelberg
1080 Sint-Jans-Molenbeek

Technologiestraat 1

1082 Sint-Agatha-Berchem

Landsroemlaan 126

1083 Ganshoren

François Gaystraat 127
Emile Gryzonlaan 1
Materiaalstraat 67
Rouppeplein 16
Nieuwland 31
Van Rollegemstraat 4
Moutstraat 24
Vaartstraat 24
Guldendallaan 90
P. Van Obberghenstraat 52
Vanderlindenstraat
Begijnenstraat (links van 101)
Marius Renardlaan 5
Ropsy Chaudronstraat 7
Ninoofsesteenweg 1001
Ulensstraat 75

1150 Sint-Pieters-Woluwe
1070 Anderlecht
1070 Anderlecht
1000 Brussel
1000 Brussel
1090 Jette
1000 Brussel
1000 Brussel
1150 Sint-Pieters-Woluwe
1140 Evere
1030 Schaarbeek
1080 Sint-Jans-Molenbeek
1070 Anderlecht
1070 Anderlecht
1080 Sint-Jans-Molenbeek
1080 Sint-Jans-Molenbeek
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OND

GBS Windekind

OND

GBS Windroos
Gem. Academie voor Muziek en
Woord
GemeenschapsKDV Unkie-Punkie
Gemeentelijke Academie
Gemeentelijke Basisschool –
De Knapzak
Gemeentelijke Basisschool –
De Knapzak
Gemeentelijke Basisschool –
De Knipoog
Gemeentelijke Basisschool –
De Kriek
Gemeentelijke Basisschool –
De Kriek
Gemeentelijke Basisschool –
Dertien
Gemeentelijke Basisschool –
Everheide
Gemeentelijke Basisschool –
Harenheideschool
Gemeentelijke Basisschool –
Het Rad
Gemeentelijke Basisschool –
Leidstarschool
Gemeentelijke Basisschool –
Scheut
Gemeentelijke basisschool –
"De Puzzel"
Gemeentelijke basisschool –
"De Wereldbrug"
Gemeentelijke Basisschool –
De Droomboom
Gemeentelijke Basisschool –
De Droomboom
Gemeentelijke basisschool –
De Kadeekes
Gemeentelijke Basisschool –
De Vijvers
Gemeentelijke Basisschool –
Everheide
Gemeentelijke Basisschool –
Goede Lucht
Gemeentelijke Basisschool –
Goede Lucht
Gemeentelijke Basisschool –
Het Rad

OND
OND
OND
OND
OND
OND
OND
OND
OND
OND
OND
OND
OND
OND
OND
OND
OND
OND
OND
OND
OND
OND
OND
OND

Jean-Baptiste Decockstraat
54
Kortrijkstraat 52

1080 Sint-Jans-Molenbeek
1080 Sint-Jans-Molenbeek

Koning Boudewijnplein 3

1082 Sint-Agatha-Berchem

Werystraat 8A
Vandermaelenstraat 61

1050 Elsene
1150 Sint-Pieters-Woluwe

Soldatenstraat 19

1082 Sint-Agatha-Berchem

Openveldstraat 110

1082 Sint-Agatha-Berchem

Zaadstraat 30

1080 Sint-jans-Molenbeek

Rogierlaan 214

1030 Schaarbeek

Grote Bosstraat 76

1030 Schaarbeek

Wayezstraat 56

1070 Anderlecht

Windmolenstraat 39

1140 Evere

Verdunstraat 381

1130 Haren, Brussel

Asterhoek 6

1070 Anderlecht

Claessensstraat 59

1020 Laken, Brussel

Van Souststraat 82

1070 Anderlecht

de Fierlantstraat 35

1190 Vorst

Hallestraat 34

1190 Vorst

Louis Wittouckstraat 46

1020 Laken, Brussel

Richard Neyberghlaan 6

1020 Laken, Brussel

Herkoliersstraat 68

1081 Koekelberg

Pierre Longinstraat 1

1070 Anderlecht

Windmolenstraat 39

1140 Evere

Séverineplein 1A

1070 Anderlecht

Demosthenesstraat 231

1070 Anderlecht

G. Melckmanslaan 18B

1070 Anderlecht
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OND
OND
OND
OND
OND
OND
OND
OND
OND
OND
OND
OND
OND
OND
OND
OND
OND
OND
OND
OND
OND

Gemeentelijke Basisschool –
Kakelbontschool
Gemeentelijke basisschool –
Kameleon
Gemeentelijke basisschool –
Mooi Bos
Gemeentelijke basisschool –
Paviljoen
Gemeentelijke Basisschool –
Peter Benoit
Gemeentelijke Basisschool –
Poelbos
Gemeentelijke Basisschool –
Stokkel
Gemeentelijke Basisschool –
Van Asbroek
Gemeentelijke Basisschool –
Vande Borne
Gemeentelijke Basisschool –
Veeweide
Gemeentelijke BS –
Sint-Joost-aan-Zee
Gemeentelijke kinderopvanglocatie
Helihaven
Gemeentelijke KS –
Sint-Joost-aan-Zee
Gemeentelijke lagere school
Koningin Astrid
Gemeentelijke lagere school –
Van Asbroeck
GO! atheneum Anderlecht
GO! atheneum Anderlecht
GO! Atheneum Anderlecht
GO! atheneum Emanuel Hiel
GO! atheneum Emanuel Hiel
GO! atheneum Emanuel Hiel –
Sporthal

OND

GO! atheneum Etterbeek

OND

OND

GO! atheneum Etterbeek
GO! atheneum Sint-PietersWoluwe
GO! atheneum Ukkel

OND

GO! autonoom internaat De Tuinen

OND
OND
OND
OND

GO! basisschool Balder
GO! basisschool Balder Sint-Gillis
GO! basisschool Balder Sint-Gillis
GO! basisschool Carolus Magnus

OND

Reper Vrevenstraat 100

1020 Laken, Brussel

Odonstraat 22

1070 Anderlecht

Doorndal 3

1150 Sint-Pieters-Woluwe

Francois-Joseph Navezstraat
59

1030 Schaarbeek

Driegatenstraat 2

1120 Neder-overHeembeek, Brussel

Laarbeeklaan 110

1090 Jette

Vandermaelenstraat 61

1150 Sint-Pieters-Woluwe

Wilgstraat 1

1090 Jette

Eugène de Smetstraat 9

1090 Jette

Veeweidestraat 82

1070 Anderlecht

Grensstraat 67

1210 Sint-Joost-ten-Node

Helihavenlaan 52

1000 Brussel

Braemtstraat 53

1210 Sint-Joost-ten-Node

Mutsaardlaan 69

1020 Laken, Brussel

Berréstraat 23

1090 Jette

Léopold De Swaefstraat 38
Sint-Guidostraat 73
Sint-Guidostraat 77
Charles Gilisquetlaan 34
Freesiadreef 7

1070 Anderlecht
1070 Anderlecht
1070 Anderlecht
1030 Schaarbeek
1030 Schaarbeek

Charles Gilisquetlaan 34

1030 Schaarbeek

Edmond Mesenslaan 2
(Plissaertlaan -campus)
Joseph Vandersmissenlaan

1040 Etterbeek
1040 Etterbeek

Grote Prijzenlaan 59

1150 Sint-Pieters-Woluwe

Nekkersgatlaan 17
Prins Boudewijnstraat 71 (op
campus)
de Mérodestraat 105
Generaal Lotzstraat 68-70
Engelandstraat 49-51
Jamblinne de Meuxplein 9

1180 Ukkel
1083 Ganshoren
1060 Sint-Gillis
1180 Ukkel
1060 Sint-Gillis
1030 Schaarbeek
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OND
OND
OND

GO! basisschool Carolus Magnus
GO! basisschool De Bloeiende
Kerselaar
GO! basisschool De Bron
GO! basisschool De Buurt
GO! basisschool De Goudenregen

OND

GO! basisschool De Goudenregen

OND

GO! basisschool De Goudenregen

OND
OND
OND
OND
OND
OND
OND
OND
OND
OND
OND
OND
OND
OND
OND

GO! basisschool De Goudenregen
GO! basisschool De Klimpaal
GO! basisschool 'De Mozaïek'
GO! basisschool 'De Mozaïek'
GO! basisschool De Stadsmus
GO! basisschool De Stadsmus
GO! basisschool De Stadsmus
GO! Basisschool De Telescoop
GO! Basisschool De Telescoop
GO! basisschool De Weg-wijzer
GO! basisschool De Wimpel
GO! basisschool De Wimpel
GO! basisschool De Wimpel
GO! basisschool De Wimpel
GO! basisschool De Zonnewijzer

Jamblinne de Meuxplein 27
Louis Vander Swaelmenlaan
25
Bronstraat 86a
Groenstraat 136
Frans Vervaeckstraat 47
Prins Boudewijnstraat 71 (op
campus)
Frans Vervaeckstraat 47 (op
campus)
Joseph Druezstraat
Paalstraat 61
Van Ysendyckstraat 24
Sleeckxlaan 106
Henri de Brouckèrelaan 16
Schallerlaan 19
Invalidenlaan 168
Mathieu Desmaréstraat 16
Koninklijke Parklaan
Sint Vincentiusstraat 29
Cansstraat 14-18
Armand Huysmanslaan 25
Washingtonstraat 35
Kroonlaan 13
Grote Prijzenlaan 59

OND

GO! basisschool Floralia

Floraliënstraat 29

OND

GO! basisschool Floralia

Th. De Cuyperstraat 144

OND

Floreallaan 14

OND

GO! basisschool Floréal
GO! basisschool Kasteel
Beiaardschool
GO! basisschool Kasteel
Beiaardschool
GO! basisschool Magnolia

OND

GO! basisschool Magnolia

OND

GO! basisschool Papageno

OND

GO! basisschool T' Overbeek

OND

GO! basisschool T' Overbeek

OND

GO! Basisschool 't Plant'zoentje

OND

GO! Basisschool 't Regenboogje

OND
OND
OND

GO! Basisschool 't Regenboogje
GO! basisschool Zavelberg
GO! basisschool Zavelput

OND

OND
OND

Kruipweg 23
Kasteel Beyaerdstraat 120
Drogenbossteenweg 156
Molensteenstraat naast
nummer 69
Twee Huizenstraat 43
Van Overbekelaan 229 paviljoen 1
Van OVerbekelaan 229 paviljoen 3
Prins Karel Square
Generaal Capiaumontstraat
73
Victor Jacobslaan 35
Oscar Ruelensplein 13
Gulden Koornstraat 15

1030 Schaarbeek
1170 Watermaal-Bosvoorde
1060 Sint-Gillis
1030 Schaarbeek
1083 Ganshoren
1083 Ganshoren
1083 Ganshoren
1083 Ganshoren
1080 Sint-Jans-Molenbeek
1030 Schaarbeek
1030 Schaarbeek
1160 Oudergem
1160 Oudergem
1160 Oudergem
1020 Laken, Brussel
1020 Laken, Brussel
1140 Evere
1050 Elsene
1050 Elsene
1050 Elsene
1050 Elsene
1150 Sint-Pieters-Woluwe
1200 Sint-LambrechtsWoluwe
1200 Sint-LambrechtsWoluwe
1180 Ukkel
1120 Neder-overHeembeek, Brussel
1120 Neder-overHeembeek, Brussel
1180 Ukkel
1180 Ukkel
1140 Evere
1083 Ganshoren
1083 Ganshoren
1020 Laken, Brussel
1040 Etterbeek
1040 Etterbeek
1082 Sint-Agatha-Berchem
1082 Sint-Agatha-Berchem
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OND

GO! Heemschool 2

K. Albertlaan 181

OND

GO! Heemschool 2

Beizegemstraat 132

OND
OND
OND
OND
OND
OND
OND
OND
OND
OND
OND
OND
OND
OND

GO! Kinderdagverblijf –
De Zonnewijzer
GO! kleuterschool De Bron
GO! kunsthumaniora Brussel-Stad
GO! lyceum Brussel –
Martha Somers
GO! Lyceum Martha Somers
GO! muziekacademie Etterbeek
GO! muziekacademie Schaarbeek
GO! school voor beeldende kunsten
GO! school voor beeldende kunsten
GO! School voor beeldende
kunsten Etterbeek
GO! technisch atheneum
GO! technisch atheneum –
Victor Hortaschool
GO! technisch atheneum
Zavelenberg
Hendrik Conscienceschool
Hoofdstedelijk Atheneum –
Karel Buls
Hoofdstedelijk Atheneum –
Karel Buls
Instituut Anneessens - Funck
Internaat Kasterlinden
Jan-van-Ruusbroeckcollege
KA Koekelberg
Kasterlinden
Kasterlinden BuBaO
KDV De Hummeltjes
KDV 't Babbelutje
KDV 't Jubeltuintje
Kinderdagverblijf de Bengeltjes
Kinderdagverblijf Zonnebloem
Kinderdagverblijf Zonnekind
Kleuterschool De Muziekladder
Kleuterschool Mater Dei

OND

Koninklijk Instituut Woluwe

OND
OND
OND
OND
OND
OND
OND
OND
OND
OND
OND
OND
OND
OND
OND
OND

OND
OND
OND
OND

Lagere school
Sint-Jan-Berchmanscollege
Leerwinkel Bru-Divers
Lucernacollege
Lucernacollege

1120 Neder-overHeembeek, Brussel
1120 Neder-overHeembeek, Brussel

Grensstraat 114

1150 Sint-Pieters-Woluwe

Besmelaan 113
Chrysantenstraat 26

1190 Vorst
1020 Laken, Brussel

Karel Bogaerdstraat 4

1020 Laken, Brussel

Tuinbouwersstraat
Oudergemlaan 124
Lambermontlaan 184
E. De Thibaultlaan 43
E. De Thibaultlaan 2

1020 Laken, Brussel
1040 Etterbeek
1030 Schaarbeek
1040 Etterbeek
1040 Etterbeek

Generaal Tombeurstraat 57

1040 Etterbeek

Leon Theodorstraat 80

1090 Jette

Oudstrijderslaan 200

1140 Evere

Oscar Ruelensplein 13

1082 Sint-Agatha-Berchem

Gustave Latinislaan 100

1030 Schaarbeek

Bonekruidlaan 88

1020 Laken, Brussel

Beizegemstraat

1020 Laken, Brussel

Groot Eiland 39
Poolsterstraat 20
Forumlaan 4
F Vande Sandestraat 17
Poolsterstraat zn
Groot-Bijgaardenstraat 434
W. Van Perckstraat 113
Henri de Brouckèrelaan 34
Ijzerlaan 35
Alderson Jeuniaustraat 9
Munthofstraat 50
Haachtsesteenweg 479
Helmetsesteenweg 219
Duizendmeterlaan 13

1000 Brussel
1082 Sint-Agatha-Berchem
1020 Laken, Brussel
1081 Koekelberg
1082 Sint-Agatha-Berchem
1082 Sint-Agatha-Berchem
1140 Evere
1160 Oudergem
1040 Etterbeek
1160 Oudergem
1060 Sint-Gillis
1030 Schaarbeek
1030 Schaarbeek
1150 Sint-Pieters-Woluwe
1200 Sint-LambrechtsWoluwe

George Henrilaan 278
Nieuwland 75

1000 Brussel

Verheydenstraat 18
Industrielaan 31
Poxcatstraat

1070 Anderlecht
1070 Anderlecht
1070 Anderlecht
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OND
OND
OND
OND
OND
OND
OND

Lucernacollege
Lutgardiscollege
Lutgardisschool
Lutgardisschool
Maria Assumptalyceum
Maria Assumptalyceum
Maria Boodschaplyceum
Mater Dei-Instituut
Odisee/KU Leuven Campus
Brussel
Regina Pacis
Regina Pacis
Sint-Guido-Instituut
Sint-Guido-Instituut
Sint-Guido-Instituut
Sint-Guido-Instituut
Sint-Guido-Instituut
Sint-Guido-Instituut
Sint-Jan-Berchmanscollege
Sint-Jozefschool
Sint-Lukas basisschool
Sint-Lukas Brussel
Sint-Lukas Brussel
Sint-Niklaasinstituut
Stedelijke Basisschool –
Klavertje Vier
Stedelijke Basisschool –
Klavertje Vier
Stedelijke Basisschool –
Klavertje Vier
Steinerschool
St-Michelsite
Syntra Brussel
Tehuis voor foorreizigers- en
schipperskinderen
Tehuis voor foorreizigers- en
schipperskinderen
Tienerschool
Unescoschool
Vrij Kinderdagverblijf Onze
Vriendjes

Vaartdijk
Zandgroeflaan 2
Generaal Fivéstraat 38-42
Generaal Fivéstraat 84
Stalkruidlaan 1
Stalkruidlaan 9
Moutstraat 22
Luchtvaartlaan 70

1070 Anderlecht
1160 Oudergem
1040 Etterbeek
1040 Etterbeek
1020 Laken, Brussel
1020 Laken, Brussel
1000 Brussel
1150 Sint-Pieters-Woluwe

Stormstraat 6

1000 Brussel

Magnolialaan 2
Pioenenstraat 4
Dokter Jacobsstraat 67
Denaeyerstraat 37
Bertauxlaan 30
Itterbeekselaan 550
Verheydenstraat 39
Sainte-Adresseplein 12
Ursulinenstraat 4
J&P Carsoellaan 4A
Groenstraat 156
Paleizenstraat 65
Paleizenstraat 70
Bergensesteenweg 1421

1020 Laken, Brussel
1020 Laken, Brussel
1070 Anderlecht
1070 Anderlecht
1070 Anderlecht
1070 Anderlecht
1070 Anderlecht
1070 Anderlecht
1000 Brussel
1180 Ukkel
1030 Schaarbeek
1030 Schaarbeek
1030 Schaarbeek
1070 Anderlecht

Groendreef 16

1000 Brussel

Helihavenlaan 52

1000 Brussel

Groendreef 16

1000 Brussel

Sint Janskruidlaan 14
Picardstraat
Stallestraat 292

1070 Anderlecht
108 Sint-Jans-Molenbeek
1180 Ukkel

P.E. Devroyestraat 29

1040 Etterbeek

Legerlaan 72-74

1040 Etterbeek

Ninoofsesteenweg 371
Kasteellaan 65

OND

Vrije Basisschool

Leo XIII-straat 11

1070 Anderlecht
1081 Koekelberg
1120 Neder-overHeembeek, Brussel
1120 Neder-overHeembeek, Brussel

OND

Vrije Basisschool

Baron Guillaume Van
Hammestraat 20

1180 Ukkel

Bloeistraat 41

1070 Anderlecht

Luizenmolenlaan z/n

1070 Anderlecht

OND
OND
OND
OND
OND
OND
OND
OND
OND
OND
OND
OND
OND
OND
OND
OND
OND
OND
OND
OND
OND
OND
OND
OND
OND
OND

OND
OND

Vrije Basisschool –
De Groene School
Vrije Basisschool –

Frans Vekemansstraat 145
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OND
OND
OND
OND

De Groene School
Vrije Basisschool – Imelda
Vrije Basisschool – Kameleon
Vrije Basisschool - Lutgardisschool
Vrije Basisschool - Sint-Joris

Ninoofsesteenweg 130
Beemdgrachtstraat 2
Sint-Juliaanskerklaan 16
Cellebroersstraat 16B

OND

Vrije Basisschool - Sint-Jozef

Albert Dumontlaan 1

OND

Vrije Basisschool - Sint-Jozef

Emile Vandeveldestraat 90

OND
OND
OND
OND
OND
OND
OND
OND
OND
OND
OND
OND
OND
OND
OND
OND
OND
OND
OND
OND
OND
OND
OND
OND
OND
OND
OND
OND
OND
OND

Vrije Basisschool - SintJozefsschool
Vrije Basisschool - Sint-Michiels
Vrije Basisschool - Voorzienigheid
Vrije basisschool Champagnat
Vrije Basisschool Heilig Hart van
Maria
Vrije Basisschool -Instituut Maria
Onbevlekt
Vrije Basisschool -Instituut van de
Ursulinen
Vrije basisschool Kristus KoningAssumpta
Vrije Basisschool Lutgardiscollege
Wonderwoud
Vrije Basisschool Maria Assumpta
Vrije Basisschool Mariaschool
Vrije Basisschool Onze-LieveVrouw
Vrije basisschool Parkschool
Vrije Basisschool -R. Van Belle
Vrije Basisschool Regina Assumpta
Vrije Basisschool Scheutplaneet
Vrije Basisschool Sint-Albert
Vrije Basisschool -Sint-Albertus
Vrije Basisschool Sint-Augustinus
Vrije Basisschool -Sint-Jozef
Vrije Basisschool -Sint-Jozef
Vrije Basisschool -Sint-Lutgardis
Vrije Basisschool -Sint-Lutgardis
Vrije Basisschool -Sint-Lutgardis
Vrije Basisschool Sint-Martinus
Vrije Basisschool SintPieterscollege
Vrije Basisschool SintPieterscollege
Vrije Basisschool Sint-Vincentius
Vrije Basisschool Sint-Vincentius
Vrije Basisschool Ten Nude

1080 Sint-Jans-Molenbeek
1130 Haren, Brussel
1160 Oudergem
1000 Brussel
1200 Sint-LambrechtsWoluwe
1200 Sint-LambrechtsWoluwe

Jagersveld 5

1170 Watermaal-Bosvoorde

Leopold I-straat 362
G. Moreaustraat 104
Richard Vandeveldestraat 4

1090 Jette
1070 Anderlecht
1030 Schaarbeek

Oud-Strijderslaan 61b

1140 Evere

Resedastraat 61

1070 Anderlecht

Herkoliersstraat 65

1081 Koekelberg

Donderberg 28

1120 Neder-overHeembeek, Brussel

Emile Steenostraat 4

1160 Oudergem

Paul Jansonstraat 57
Rubensstraat 108

1020 Laken, Brussel
1030 Schaarbeek

Pater Damiaanstraat 40

1140 Evere

Wijngaardstraat 22
Itterbeekselaan 550
Ad. Willemynsstraat 213
Ninoofsesteenweg 333
Haeckstraat 61/1
Bloemkwekersstraat 128
Sint-Augustinuslaan 16
E. Dekosterstraat 38
Kerkstraat 83
Jan De Greefstraat 3
Brouckèrelaan 19
Opvoedingstraat 21
Palokestraat 79

1190 Vorst
1070 Anderlecht
1070 Anderlecht
1070 Anderlecht
1080 Sint-Jans-Molenbeek
1082 Sint-Agatha-Berchem
1190 Vorst
1140 Evere
1082 Sint-Agatha-Berchem
1083 Ganshoren
1083 Ganshoren
1083 Ganshoren
1080 Sint-Jans-Molenbeek

Léon Theodorstraat 167

1090 Jette

Molenbeeksestraat 173

1020 Laken, Brussel

Beeckmanstraat 99
Egide Van Oppemstraat 3B
J.W.Wilsonstraat 21

1180 Ukkel
1180 Ukkel
1000 Brussel
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OND
OND

WGG
WGG
WGG
WGG
WGG
WGG
WGG
WGG
WGG
WGG
WGG
WGG
WGG
WGG

Vrije Kleuterschool -Paruckschool
Vrije Lagere School
Vrije Lagere School Sint-Karel
Vrije Lagere School voor BO Sint-Jozefschool
Vrije Vlaamse basisschool
vzw Beeldenstorm
Wonderwoud basisschool
A Place To Live
Begeleid Wonen Brussel
CAW Brussel
CAW Brussel
Elmer
Familiehulp
Foyer vzw
Gemeentelijk Kinderdagverblijf
Stokkel
Huis voor Gezondheid vzw
Infano - Zonnetje Anderlecht
Infano - Zonnetje Etterbeek
KDV Arion
KDV Bammeke
KDV Comeniussite
KDV De Ketjes
KDV De Klaproos
KDV De kleine Zenne
KDV De Waterlelie
KDV De Zonnebloem
KDV Herlekijntje
KDV Herlekijntje
KDV Het Madeliefje

WGG

KDV Het molentje

WGG

KDV Kraakje

WGG

KDV Lentebloempjes

WGG
WGG
WGG
WGG
WGG
WGG
WGG
WGG
WGG
WGG

KDV Les 1001 bêtises
KDV Pagadder
KDV ’t Sloeberke
KDV ’t Wanneke
Kinderdagverblijf Asselbergs
Kinderdagverblijf Bambino
Kinderdagverblijf De Viooltjes
Kinderdagverblijf Helmetje
Kinderdagverblijf Kiekeboe
Kinderdagverblijf Kiekeboe 2

OND
OND
OND
OND
WGG
WGG
WGG
WGG
WGG
WGG
WGG
WGG

Paruckstraat 20
Woluwelaan 18
Klokbloemenstraat 14

1080 Sint-Jans-Molenbeek
1150 Sint-Pieters-Woluwe
1080 Sint-Jans-Molenbeek

Vandernootstraat 52

1080 Sint-Jans-Molenbeek

Horzelstraat 28
Bergensesteenweg 145
Emile Steenostraat 4
Stefaniastraat 137
Louis Wittouckstraat 54
Priemstraat 19A
Antwerpselaan 34
Vooruitgangstraat 317
Koningsstraat 306
Werkhuizenstraat 38

1180 Ukkel
1070 Anderlecht
1160 Oudergem
1020 Laken, Brussel
1020 Laken, Brussel
1000 Brussel
1000 Brussel
1030 Schaarbeek
1210 Sint-Joost-ten-Node
1080 Sint-Jans-Molenbeek

Francois Desmedtstraat 81

1150 Sint-Pieters-Woluwe

Lakensestraat 76b3
Adolphe Willemynsstraat 213
General Lemanlaan 35
Ninoofsesteenweg 124 A
Geslachtendreef 24 a
Félix Vande Sandestraat 17
Dambordstraat 25
Brouwerstraat 1
Vandermaelenstraat 18
Bloeistraat 37
Paul Jansonstraat 68
Begijnenstraat 101
Jan Tiebackxstraat 13
De Liedekerkstraat 65
Jean Baptiste Decockstraat
101
Baron Guillaume Van
Hammestraat 33
Verdunstraat 521 Servandonistraat
Jules Lahayestraat 229
Sint-Ceciliavoorplein 5
Emile Steenostraat 8
Wannekouterlaan 109
Joseph Bensstraat 82a
Parelstraat 22
Doverstraat 23
Dr. Elie Lambottestraat 130
Denemarkenstraat 15
Garibaldistraat 20

1000 Brussel
1070 Anderlecht
1040 Etterbeek
1080 Sint-Jans-Molenbeek
1083 Ganshoren
1081 Koekelberg
1000 Brussel
1070 Anderlecht
1080 Sint-Jans-Molenbeek
1070 Anderlecht
1070 Anderlecht
1080 Sint-Jans-Molenbeek
1090 Jette
1210 Sint-Joost-ten-Node
1080 Sint-Jans-Molenbeek
1180 Ukkel
1130 Haren, Brussel
1090 Jette
1083 Ganshoren
1160 Oudergem
1020 Laken, Brussel
1180 Ukkel
1080 Sint-Jans-Molenbeek
1070 Anderlecht
1030 Schaarbeek
1060 Sint-Gillis
1060 Sint-Gillis
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WGG
WGG
WGG
WGG
WGG
WGG

Kinderdagverblijf Mallemuis
Kinderdagverblijf Mooibos
Kinderdagverblijf Onze Guitjes
Kinderdagverblijf Prutske
Kinderdagverblijf St Karel
Kinderdagverblijf ’t Lijsternest
Kinderdagverblijf Ukkepuk

WGG

Kinderdagverblijf VUB

WGG
WGG
WGG

WGG

Kinderdagverblijf VUB
Kinderdroom Evere
Lokaal Dienstencentrum De Kaai
Lokaal Dienstencentrum De Kaai
vzw
Lokaal Dienstencentrum De Kaai
vzw
Lokaal Dienstencentrum Randstad

WGG

Onder Ons vzw

WGG

Peutertuin Windekind
Vrije Basisschool - Maria
Boodschap
Vrije Basisschool SintPieterscollege

WGG
WGG

WGG
WGG

Van Volxemlaan 85
Stoeterijlaan 100
Alcyonstraat 28
Waterloosesteenweg 965 bis
Karreveldlaan 17
Alfred Solvaylaan 3
Van Overbekelaan 229 - kdv
Emile Banningstraat (naast nr
47)
Generaal Jacqueslaan 141
Onze Lieve Vrouwlaan 110
Bergensesteenweg 436

1190 Vorst
1150 Sint-Pieters-Woluwe
1082 Sint-Agatha-Berchem
1180 Ukkel
1080 Sint-Jans-Molenbeek
1170 Watermaal-Bosvoorde
1083 Ganshoren

Adolphe Willemynsstraat 113

1070 Anderlecht

Biestebroekkaai

1070 Anderlecht

Hovenierstraat 45
Onafhankelijkheidsstraat
106B bus 37
Van Swaestraat 13

1080 Sint-Jans-Molenbeek

Vlaamsesteenweg 155

1000 Brussel

Leopold I-straat 307

1090 Jette

WGG

Vrije Basisschool -Voorzienigheid

Fabrystraat 40

WGG
WGG
WGG
WGG

Vzw Centrum Ambulante Diensten
VZW de Weeg Zuid-Brussel
Woon- en Zorgcentrum Warlandis
Woonzorgcentrum Arcus

Naaldstraat 23
Munthofstraat 143
Odon Warlandlaan 209
Gentsesteenweg 1050

WGG

Woonzorgcentrum De Overbron

Oorlogskruisenlaan 202

WGG
WGG

Woonzorgcentrum Sint-Jozef
Zonnelied

Marnestraat 89
Begijnenstraat 54

1050 Elsene
1050 Elsene
1140 Evere
1070 Anderlecht

1080 Sint-Jans-Molenbeek
1090 Jette

1200 Sint-LambrechtsWoluwe
1070 Anderlecht
1060 Sint-Gillis
1090 Jette
1082 Sint-Agatha-Berchem
1120 Neder-OverHeembeek, Brussel
1140 Evere
1080 Sint-Jans-Molenbeek

- 59 Alternatieven

ALG

Loods

Technologiestraat 19

CJS

Bronks

CJS

GC De kroon

CJS
CJS

GC Den Dam
GC Pianofabriek

Varkensmarkt 15-17
J.B.
Vandendrieschstraat 19
Waversesteenweg 1741
Fortstraat 35

Postcode en
gemeente
1082 Sint-AgathaBerchem
1000 Brussel
1082 Sint-AgathaBerchem
1160 Oudergem
1060 Sint-Gillis

CJS

Globe Aroma

Moutstraat 26

1000 Brussel

CJS

KAK

Gallaitstraat 80

1030 Brussel

CJS

Scouts en Gidsen
Reynaert-Beatrijs

George Bergmannlaan
115 bus 5

1050 Elsene

OND

Basisschool Lucerna

Poxcatstraat 6

1070 Anderlecht

OND
OND

BS Theodoortje
COOVI

Laarbeeklaan 117
Emile Grysonlaan 1

1090 Brussel
1070 Brussel

OND

VBS Pistache

Lambertmontlaan 278

1030 Schaarbeek

OND

vzw KatOBA

A. Dansaertstraat 126

1000 Brussel

WGG

BOfort

Zaterdagplein 9

1000 Brussel

WGG

Buurtwerk
Chambéry

Chambérystraat 24

1040 Etterbeek

WGG

De Buurtwinkel

Anneessensplein 13

1000 Brussel

d'Anethanstraat 4

1030 Schaarbeek

Vooruitgangstraat 323

1030 Schaarbeek
1080 Sint-JansMolenbeek

Domein

Instelling

Straat en huisnummer

WGG

Dienstencentrum
voor het Kind Nasci vzw
Eva vzw

WGG

Groot Eiland/Bel'O

Henegouwenkaai 29

WGG

KDV Babilou

Kolonel Bourgstraat
127

1140 Brussel

WGG

KDV Ukkepuk

Auguste Reyerslaan 52

1043 Brussel

WGG

LDC Zoniënzorg

Delleurlaan 39-43

1170 Brussel

WGG

Medimmigrant

Gaucheretstraat 164

1030 Brussel

Sainctelettesquare 12/3

1000 Brussel

Tramstraat 61

9000 Gent

WGG

WGG
WGG

Sociaal
Vertaalbureau
Solidariteit voor het
gezin (4 locaties)

Opmerking
Paneel boven poort plus
sticker op poort
Sticker aangebracht
Banner geplaatst
Sticker aangebracht
Banner geplaatst
Sticker geleverd, plaatsing
door organisatie
Sticker geleverd, plaatsing
door organisatie
Sticker geleverd, plaatsing
door organisatie
Sticker geleverd, plaatsing
door organisatie
Paneel geplaatst
Plaatsing vlaggen met logo
Sticker geleverd, plaatsing
door organisatie
Panelen geplaatst
Sticker geleverd, plaatsing
door organisatie
Sticker geleverd, plaatsing
door organisatie
Sticker geleverd, plaatsing
door organisatie
Sticker geleverd, plaatsing
door organisatie
Stickers auto's geplaatst
Sticker geplaatst
Sticker geleverd, plaatsing
door organisatie
Sticker geleverd, plaatsing
door organisatie
Sticker geleverd, plaatsing
door organisatie
Sticker geleverd, plaatsing
door organisatie
Sticker geleverd, plaatsing
door organisatie
Stickers geleverd,
plaatsing door organisatie

- 60 Bijlage 4: Overzicht van de partners van het Huis van het Nederlands
In het meest recente jaarverslag 2020 van het Huis van het Nederlands Brussel vzw, zijn
onderstaande institutionele partners, organisaties en bedrijven vermeld i.f.v. dienstverlening,
samenwerking met of ondersteuning door het Huis:
-

Actiris
VDAB
Bruxelles formation
GGC
gemeentes Sint-Pieters-Woluwe en Anderlecht
Gemeente Etterbeek
VGC – directies Cultuur, Jeugd, Sport, Welzijn Gezondheid en Gezin, Onderwijs en
Vorming, PHRM
Veeweide, De Knipoog, Molenbeek Rebels Basketball, en Champagnat i.s.m. brede
school Helmet
Nederlandstalige scholen
DKO’s Sint-Pieters-Woluwe, Brussel en Sint-Lukas
ondersteuningsnetwerk Centrum Kasterlinden
OCB
Openbaar onderwijs van stad Brussel
CVO Brussel, CVO Lethas en CVO Semper
Ligo Brusselleer – Centrum voor basiseducatie
Abrusco
Odisee en de Erasmushogeschool Brussel
Hoger Instituut Gezinswetenschappen
Syntra Brussel
BXL@Work
Art2 work
Jes
Baobab
Beroepenpunt
Intec
KOALA in Baboes Nieuwland
team Opgroeien in Brussel
Wiegwijs
kinderdagverblijven en IBO’s
Kenniscentrum Welzijn, Wonen, Zorg, Huis voor Gezondheid
AGII – Bon
Brussel Onthaal
Brusselse, Nederlandstalige bibliotheken
Muntpunt
6 GC’s
Zinnema
Plazey-festival
Okra 55+
koepels van zelforganisaties SCW
MDO, AIF+, IC vzw en FAAB (Sankaa)
Brussels Brazilian Jiu-Jitsu Academy (BBJJA,) Les Gazelles de Bruxelles en
BX Brussels
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Molenbeek Rebels
Lhiving
Parck Farm
We love BXL
AgII
vzw de Rand
Atlas
IN-Gent
Facilitair Bedrijf en de dienst Rekrutering van de Vlaamse Overheid
Kind en Gezin
Gewestelijke Overheidsdienst Brussel (GOB
Brusano
Sociale Huisvestingsmaatschappij Brussel
Mederi
Chez Leon
Renovas
Vluchtelingenwerk Vlaanderen
Unia
Chirec
Europaziekenhuizen
Kliniek St. Jan en Valisana
15 zorginstellingen waaronder 13 rusthuizen en 2 andere instellingen met een link naar
de rusthuissector.

Daarnaast beantwoordde het Huis van het Nederlands Brussel ook heel wat specifieke vragen
en verleende (eenmalige) adviezen aan de meest uiteenlopende organisaties en bedrijven,
bvbGroep Intro, Familiehulp, Fe.Bi, Eva BXL, Vlerick Business school, Brussels
Philaharmonic, Taxi’s Autolux…

- 62 Bijlage 5: Bereik Paspartoe

PASPARTOE
Totaal uitgegeven passen 2019
Totaal uitgegeven passen 2020
Totaal uitgegeven passen 2021
Impact Covid-19
Nieuwe passen in 2019
Nieuwe passen in 2020
Nieuwe passen in 2021 (tot 1/12/21)
Nieuw: Automatische verlenging MIA pas sinds 2021
MIA = mensen in armoede

Niet MIA
6.654
6.906
7.213

MIA
13.351
14.588
16.046

1.032
252
307

2.856
1.237
1.458
4.367

