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-2Dames en heren,
De Commissie voor Algemene Zaken, Financiën & Begroting en Stedelijk beleid besprak
tijdens haar vergadering van 5 juli 2022 het Ontwerp van verordening tot vaststelling van de
Aanpassing van het Meerjarenplan 2022-2025 van de Vlaamse Gemeenschapscommissie –
Stuk 6A (2021-2022) - Nr.1.
Mevrouw Carla Dejonghe en de heer Juan Benjumea Moreno vervangen respectievelijk de heer
Guy Vanhengel en de heer Arnaud Verstraete.
De heer Juan Benjumea Moreno wordt aangeduid als verslaggever.

1. Toelichting door mevrouw Elke Van den Brandt, collegevoorzitter bevoegd voor
Begroting, Welzijn, Gezondheid, Gezin en Stedelijk beleid
Er wordt niet meer gesproken van een begroting, maar formeel van het Meerjarenplan 20222025 van de VGC. Vandaag wordt geen begrotingswijziging behandeld, maar een zogenaamde
Aanpassing van het Meerjarenplan.
De collegevoorzitter dankt uitdrukkelijk de Administratie van de VGC, vooraleer in te gaan op
de documenten zelf. Het is dankzij hun grote engagement en inzet, en hun zorgvuldige werk
dat deze documenten vandaag kunnen worden besproken.
De overstap naar de nieuwe BBC (beleid- en beheerscyclus), en de introductie van het
bijhorende nieuw financieel beheerssysteem, brengt heel wat veranderingen met zich mee. Het
gaat om een nieuw ICT-systeem, maar ook om nieuwe boekhoudkundige processen en het zich
eigen maken van een volledig nieuwe denkwijze.
Voor de interpretatie van de Aanpassing van het Meerjarenplan is het van belang om de
basisbegrippen en de indeling van het Meerjarenplan te overlopen. In het Meerjarenplan is er
niet langer sprake van een gewone en een buitengewone begroting. Het gaat nu over kredieten
voor exploitatie en investeringen, en er werd nog een derde onderdeel aan toegevoegd, namelijk
de kredieten voor de financiering.
In deze Aanpassing van het Meerjarenplan bevinden zich vooral wijzigingen binnen het luik
exploitatie. Exploitatie, investeringen en financiering vormen samen het minimum algemeen
rekeningstelsel van de VGC.
Daarnaast is er 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. Het overzicht is terug te
vinden op pag. 4 van de verklarende nota. Het strategisch kader neemt de doelstellingen,
actieplannen en acties uit het Strategisch Meerjarenplan van de VGC over. Dit heeft tot doel
om voor elk budget de koppeling met de gemaakte beleidsdoelstellingen weer te geven. Het
overzicht hiervan is terug te vinden op pag. 8 en verder.
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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.
Een ander belangrijk en nieuw element in het nieuwe begrotings- en rekeningstelsel is dat er 2
strikt te respecteren evenwichtsvoorwaarden worden gehanteerd. Het Beschikbaar Budgettair
Resultaat is een korte termijn evenwichtsvoorwaarde. Het 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
lange termijn evenwichtsvoorwaarde, die nagaat of een bestuur structureel in evenwicht is.
Wettelijk gezien moet de autofinancieringsmarge enkel positief zijn in het jaar 2025. De
autofinancieringsmarge wordt echter elk jaar bereikt. Op die manier wordt gezorgd voor een
buffer om de toekomstige kosten en risico’s op te vangen. Meer informatie over deze 2
evenwichtsvoorwaarden valt te lezen op pag. 28 en 29 van de verklarende nota.
Vervolgens gaat de collegevoorzitter dieper in op een aantal cijfers.
Doordat wordt gewerkt met een Meerjarenplan kan er over een langere termijn aan financiële
en strategische planning worden gedaan. Die lange termijn maakt de oefening veel interessanter
en ook grondiger, maar die zorgt er natuurlijk voor dat er extra rekening moet worden gehouden
met de economische en budgettaire context. Zoals de voorbije maanden kon worden
vastgesteld, kan die context op erg korte termijn heel grote veranderingen ondergaan. Waar het
Federaal Planbureau bij de opmaak van het Meerjarenplan 2022-2025 eind vorig jaar nog een
gemiddelde jaarinflatie in 2022 voorspelde van 2,1 %, is ondertussen te zien dat we in 2022
wellicht op 8,1 % en in 2023 op 3,5 % uitkomen, tegenover 2,44 % in 2021 en 0,74 % in 2020.
De evolutie van de kostprijzen heeft dan ook een bijzondere invloed op een aantal van de
aanpassingen in het Meerjarenplan.
Zo werd voor de personeelsuitgaven initieel uitgegaan van een jaarlijkse stijging van 2 %.
Uiteraard is deze voorziene jaarlijkse stijging van de personeelsuitgaven met 2 % onvoldoende
gebleken, gezien de verschillende gerealiseerde en geplande indexaties van de lonen. De
personeelsgerelateerde uitgaven werden, zo goed als mogelijk aan dit nieuwe gegeven
aangepast, en dus verhoogd over het volledige Meerjarenplan.
Daarnaast is er, naast budgetneutrale herschikkingen, op het vlak van de subsidies voorzien dat
de subsidie-enveloppen jaarlijks worden verhoogd met 3 % vanaf 2022. Hiervoor wordt een
krediet van jaarlijks 968.784 euro ingeschreven in het Meerjarenplan 2022-2025. Er wordt
bovendien een bijkomende verhoging voorzien met 3 % vanaf 2024. Daarvoor worden vanaf
2024 (in globo) 1.966.631 euro middelen ingeschreven. Tevens de inschatting van de uitgaven
voor de eigen energiekosten werden aangepast als het gevolg van prijsstijgingen.
Wat zijn nu de budgettaire krachtlijnen? Zoals was te merken bij de opmaak van het
Meerjarenplan zijn een aantal budgetten in 2022 een pak hoger dan in de daaropvolgende jaren.
Dat heeft te maken met de overstap naar de nieuwe BBC. Bij de instap in de nieuwe BBC 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.
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budgettair resultaat van 2021 werd toen geraamd op ongeveer 130 miljoen euro.
Op basis van de meer actuele gegevens over de rekening 2021, kan dit worden verhoogd tot
156 miljoen euro. Dit nieuwe bedrag is samengesteld uit: 90 miljoen euro over te dragen saldi
(dit zijn aanwendingen uit 2021) en 66 miljoen euro middelen in de diverse reservefondsen.
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 betekent dat de budgetten moeten worden voorzien in het jaar waarin de
transactie plaatsheeft. Budgetten die dus wel al zijn beslist en vastgelegd, maar nog niet werden
uitbetaald, moeten worden meegenomen naar het jaar waarin de uitbetaling ervan wordt
verwacht.
De uitleg over de over te dragen saldi is belangrijk omdat in deze Aanpassing van het
Meerjarenplan bij enkele acties technische correcties worden doorgevoerd, specifiek op het vlak
van de aanwendingen. In 2021, voorafgaand aan de opmaak van het Meerjarenplan 2022-2025,
werd een inschatting gemaakt van welk deel van de uitgaven (zowel investeringen als
exploitatie) op het einde van 2021 nog niet zou zijn uitgevoerd (oftewel uitbetaald). De
ramingen en de kredieten om die uitgaven in 2022 of later te kunnen uitvoeren, werden opnieuw
ingeschreven in het Meerjarenplan 2022-2025. De rekening 2021 geeft nu een definitieve stand
van zaken. Daaruit blijkt dat een aantal uitgaven die verschoven werden van 2021 naar 2022
alsnog gerealiseerd werden in 2021, waardoor deze aanwendingen in 2022 dalen. Daarnaast
dienden een aantal uitgaven, die gepland waren voor 2021, alsnog te verschuiven naar 2022.
Deze aanwendingen stijgen. Deze correcties worden in onderhavige wijziging doorgevoerd.
De collegevoorzitter staat nog even stil bij de bestemde gelden. De bestemde gelden – in de
nieuwe BBC - zijn geldmiddelen die in het Meerjarenplan 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. De bestemde gelden in dit Meerjarenplan
worden gebruikt voor investeringen, met uitzondering van een aantal saldi van vorige
dienstjaren, die worden ingezet voor de exploitatie in 2022 en 2023.
Verder beschikt de VGC over middelen om haar beleid te voeren. De ontvangsten zijn net als
in de voorbije jaren voornamelijk afkomstig van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de
Vlaamse Gemeenschap en van de federale overheid. De pagina’s 30 tot 33 van de verklarende
nota gaan daar dieper op in en geven aan hoe deze ontvangsten evolueren overheen de jaren. In
deze Aanpassing van het Meerjarenplan worden voornamelijk enkele indexaties van de
overdrachten doorgevoerd.
De spreker legt uit dat de functionele indeling van de exploitatie-uitgaven de opsplitsing is van
de uitgaven volgens hun bestemming. Dit gebeurt volgens de verschillende maatschappelijke
domeinen waar het bestuur ze voor inzet. De tabel op pag. 34 geeft een samenvattend overzicht
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 pag. 35 van de verklarende nota is een samenvattende tabel van de exploitatie-uitgaven
volgens hun economische indeling terug te vinden. Voor de VGC is de economische indeling
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operationele uitgaven; financiële uitgaven.
Hierna gaat de collegevoorzitter in op de investeringen van de VGC. Op pag. 36 van de nota
geeft een tabel de investeringsuitgaven weer die in dit Meerjarenplan zijn vervat. In het
Meerjarenplan worden de investeringsuitgaven gekoppeld aan de acties. Deze vormen dan
zogenaamde investeringsprojecten. Een lijst van deze investeringsprojecten staat eveneens op
pag. 36.
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.
Tot slot, gaat de collegevoorzitter nog even door de structuur van de verschillende documenten.
In de documenten zijn het ontwerp van verordening en het eigenlijke Meerjarenplan 2022-2025
te vinden. Met het ontwerp van verordening stelt de Raad deze Aanpassing van het
Meerjarenplan vast. Bovendien geeft de Raad de delegatie aan het College om de kredieten die
voorzien zijn voor de verhoging van een aantal structurele werkingssubsidies, te herverdelen
over de verschillende toepasselijke budgetsleutels in het Meerjarenplan. Het Meerjarenplan zelf
bestaat uit de verklarende nota, de BBC-rapportering 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. De verklarende nota is wat de inhoud betreft goed vergelijkbaar met de
vroegere memorie van toelichting bij de verordening.
Het eigenlijke beleidsrapport (die we de BBC-rapportering noemen), bestaat uit de strategische
nota, de financiële nota en de toelichting.
In de strategische nota, pag. 2 tot 55 van het beleidsrapport, bevindt zich het overzicht van de
beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties uit het Meerjarenplan 202-2025, met telkens
daaraan gekoppeld de cijfers (exploitatie, investering of financiering). In de kolommen is het
oorspronkelijk budget voor 2022, de wijziging in 2022, en vervolgens de nieuwe cijfers voor
2022, 2023 en verder te lezen. Daar waar er wijzigingen werden doorgevoerd, is tevens een
tekstuele aanvullende toelichting toegevoegd.
Vanaf pag. 56 van het beleidsrapport staat de financiële nota met een aantal wettelijke schema’s
en tabellen. Vanaf p. 67 volgt de toelichting met opnieuw enkele schema’s en met vanaf pag.
78 per investeringsproject een overzicht van de uitgaven en ontvangsten volgens hun
economische indeling.
Helemaal aan het eind van het beleidsrapport, op pag. 110, staat een schema met de evolutie
van de schulden en tot slot, op pag. 111 de verwijzing naar de grondslagen en assumpties en de
financiële risico’s.
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Commissielid Mathias Vanden Borre (N-VA) vraagt verduidelijking over het
investeringsbudget dat daalt van 129,7 miljoen euro naar 116,6 miljoen euro. Hij stelt een
verlaging van 13 miljoen euro vast, terwijl hij vermoedde dat er na de epidemie eerder een
stijging zou zijn van de investeringen. Vervolgens valt op dat voor de periode 2023-2024-2025
het investeringsvolume verder daalt om in 2025 nog maar 30,8 miljoen te bedragen. Zal de
VGC dan niet meer investeren?
Voorts vraagt hij om een overzicht van de investeringen over de laatste jaren. Concreet gaat het
o.m. over het aantal plaatsen die er tot op heden gecreëerd werden in crèches en scholen. Wat
valt er nog te verwachten tot het einde van de legislatuur?
De heldere uitleg van de collegevoorzitter en de leesbaarheid van het document draagt, volgens
de heer Juan Benjumea Moreno (Groen), bij tot de kwaliteit van de discussie. Hij is verheugd
dat het College tegemoetkomt aan de verzuchtingen van verschillende organisaties door de
subsidies te indexeren. De afgelopen 15 jaar was er een verborgen kaasschaaf in het
subsidiemechanisme door geen indexering toe te passen. De 2 maal 3 % indexering zorgt ervoor
dat de organisaties hun plannen kunnen waarmaken. Het is eveneens een vorm van respect voor
het middenveld.
De 177 aangekondigde extra plaatsen in de kinderopvang zullen door dit Meerjarenplan kunnen
gerealiseerd worden.
Hij wijst erop dat de personeelsuitgaven voor de VGC stelselmatig stijgen en in 2025 50,8 %
van de middelen zal bedragen, zonder dat de VGC hiervoor bijkomende financiering ontvangt.
Een aantal fondsen, zoals bv. het Stedenfonds, worden geïndexeerd, maar globaal blijft dat te
weinig.
De samenwerking met Ecopower om de gebouwen energiezuiniger te maken, juicht het
commissielid toe. De spreker besluit dat deze Aanpassing van het Meerjarenplan een bewijs is
van goed beleid.
Ook voor mevrouw Carla Dejonghe (Open Vld) is deze Aanpassing een grote stap vooruit.
Zij verwijst niet alleen naar de indexering, maar ook naar tegemoetkomingen om het hoofd te
bieden aan de inflatie en stijgende energieprijzen. Het commissielid feliciteert het College en
de Administratie met dit uitmuntende werk, dat een duidelijk inzicht in de cijfers biedt.
De omschakeling naar het nieuwe systeem was een hele uitdaging, maar ondertussen zijn de
meeste kinderziekten overwonnen. Dit Meerjarenplan en de aanpassingen zijn essentieel om de
ambitieuze projecten die het College voor ogen heeft, te kunnen realiseren.
Volgens collegevoorzitter Elke Van den Brandt daalt het investeringsbudget met 13 miljoen
euro naar 116 miljoen euro. Zoals bij het exploitatiebudget geldt ook hier dat vanaf 2022 de
ontvangsten en de uitgaven worden geraamd op transactiebasis, d.w.z. dat de budgetten moeten
worden voorzien in het jaar waarin de transactie plaatsheeft.
De aanpassingen op het niveau van het investeringsbudget bleven in deze 1ste Aanpassing van
het Meerjarenplan beperkt tot voornamelijk technische correcties. Het gaat om geplande
betalingen die moeten worden omgezet. Het betreft geen inhoudelijke keuzes. De investeringen
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Cultuur, Jeugd als Sport. De investeringen worden voortgezet. Het gaat erom hoe deze in het
nieuwe boekhoudkundige systeem een plaats te geven.
Het volume investeringen daalt met 13,8 miljoen euro. Het Investeringsplan 2021-2025 dat in
de Raad werd besproken, wordt volop uitgevoerd.
Specifiek aan deze begroting is de overstap van het vastleggingsbudget naar het
transactiebudget, dit is het budget waarin volgens de vorige logica werd voorzien in het jaar
waarin de beslissing werd genomen. Volgens de nieuwe logica gaat het om het moment dat de
betaling wordt verricht. Het gaat gewoon om een verschuiving van het moment waarop men
het budget in de begroting inschrijft. Dat heeft natuurlijk een grote impact, omdat het de
leesbaarheid van de documenten bemoeilijkt. Het betreft echter technische aanpassingen.
Dat leidt in 2022 tot een groot volume van overgedragen saldi van vastleggingen uit de vorige
jaren. De rest van het budget wordt uitgezet over de komende jaren. Een lijst van de
gerealiseerde investeringen zal aan de Raad worden bezorgd. (Bijlage 1)
Wat het aantal plaatsen in crèches en het onderwijs betreft, zijn de jaarlijkse inspanningen van
de VGC de voorbije legislaturen sterk gestegen. Die stijging heeft te maken met de voortzetting
van een deel van de prefinanciering die in de vorige legislatuur is opgestart en door het
Agentschap Opgroeien nog niet is overgenomen. Bij nieuwe kindplaatsen voorziet de VGC
immers in prefinanciering. Het College kiest daarbij voor kinderdagverblijven die het
Agentschap Opgroeien later kan overnemen. Op die manier bestaat een soort rollend fonds.
De opstart van nieuwe prefinanciering is in het kader van de gezamenlijke oproep met het
Agentschap Opgroeien opgemaakt. Die middelen worden vrijgemaakt. Het ging in totaal over
250 plaatsen. Dit betreft een verhoging die deze legislatuur wordt doorgevoerd.
Daarnaast is er de opstart van 177 extra plaatsen capaciteitsuitbreiding in de gemeenten
Anderlecht, Sint-Jans-Molenbeek en Stad Brussel. Tussen oktober 2022 en september 2024
komen er met middelen van de VGC m.a.w. 177 kinderopvangplaatsen met inkomenstarief bij
in de infrastructuur van de VGC zelf in die 3 gemeenten. Het gaat telkens om locaties op een
onderwijscampus. De VGC zorgt met die uitbreiding voor een extra investering van ruim 5
miljoen euro, verspreid over de jaren 2022 tot 2025.
De heer Mathias Vanden Borre (N-VA) snapt de redenering dat het om technische
aanpassingen gaat. Kan een overzicht worden bezorgd van die 13 miljoen euro? In welke
beleidsdomeinen en bij welke projecten zijn die terug te vinden ten opzichte van het initiële
Meerjarenplan 2022-2025?
Collegevoorzitter Elke Van den Brandt zal een overzicht overmaken. (Bijlage 2)
Collegelid Sven Gatz vult aan dat de bestedingsgraad van het budget van
onderwijsinvesteringen en het aantal gerealiseerde plaatsen bij het verslag zal worden gevoegd.
(Bijlage 3) Het antwoord is evenwel altijd hetzelfde. Gemiddeld haalt de VGC nog altijd
ongeveer 1.000 extra plaatsen per jaar. In een topjaar kan het om 1.500 extra plaatsen gaan, in
een minder jaar om 700. Meestal ligt het aantal tussen 800-900 en 1.200.
De heer Mathias Vanden Borre (N-VA) suggereert dat zo een overzicht ook handig zou zijn
voor Sport. Kan er aan het verslag ook worden toegevoegd hoeveel plaatsen in sportclubs
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bestuursperiode investeringen gedaan? Wat is er gerealiseerd en wat zit nog in de pipeline?
Collegelid Pascal Smet geeft aan dit te zullen bezorgen. (Bijlage 4)
De heer Mathias Vanden Borre (N-VA) informeert nog of het gaat om de sportclubs zelf en
het aantal plaatsen met (co)financiering van de VGC. Wat is het bereik van de financiering van
de VGC in Sport? (Opmerkingen collegelid Pascal Smet)
De heer Jan Busselen (PVDA) treedt de heer Mathias Vanden Borre bij. Het is niet meer dan
normaal dat die informatie kan worden verkregen. Collegelid Pascal Smet zegt dat de sportclubs
altijd krijgen wat ze vragen, maar dat klopt niet. Er zijn immers clubs, bv. de Ritterklub, die
met 1 voltijdse werknemer 300 tot 400 jongeren opvangen. Die werknemer kan dat dan niet
aan, waardoor de club nieuwe mensen moet zoeken. De Ritterklub probeert een
vrijwilligerswerking op te richten, maar het is gewoon onmogelijk om met 1 voltijdse
werknemer zoveel jongeren te begeleiden. Atlemo heeft niet gekregen wat ze heeft gevraagd
en moet zich tevredenstellen met 2 halftijdse werknemers om een club te runnen met jongeren
met veel noden. Er wordt veel aan de club gevraagd, want men wil veel doelstellingen bereiken.
Het klopt dus niet dat de VGC de bedragen verstrekt die de clubs vragen.
Hoeveel plaatsen komen er bij in welke sportclubs? Hoeveel werkkrachten staan
daartegenover? Stijgt hun aantal? Het raadslid heeft het gevoel dat in veel clubs veel spanning
hangt, omdat veel mensen hun best proberen te doen met weinig middelen.
De heer Mathias Vanden Borre (N-VA) geeft aan dat er voldoende voorbeelden te vinden
zijn. De spreker kent 1 zwemclub in Laken die Nederlandstaligen ondersteunt, De Badlakens,
die volledig draait op vrijwilligers. Het is bijzonder hard zwoegen. Zij doen dat met veel
engagement, maar een beetje steun zou niet ongepast zijn. Het aanbod is zeer Franstalig. Als
een Nederlandstalig initiatief op poten wordt gezet, vaak een privé-initiatief, dan zou
ondersteuning door de VGC in om het even welke vorm gepast zijn. Men zou minstens contact
met de clubs kunnen opnemen om na te gaan welke noden er zijn. Het hoeft niet altijd om een
subsidie te gaan. Het is toch niet zo’n gekke vraag om mensen op verschillende manieren
tegemoet te komen. Het feit dat het collegelid geprikkeld reageert, is niet gepast.
Collegelid Pascal Smet meent dat hij niet geprikkeld reageert, maar wijst erop dat het
commissielid die vraag al veel keren heeft gesteld en dat hij tevens al veel keren een antwoord
heeft proberen te geven.
Er moet een onderscheid worden gemaakt tussen infrastructuur en ondersteuning van clubs. Als
men de VGC om infrastructuur vraagt, wordt getracht hierop in te gaan. De beleidslijn van de
VGC is echter al jarenlang duidelijk: investeren in schoolgebonden sportinfrastructuur die
tijdens de schooluren dient voor de school en buiten de schooluren voor de verenigingen. Die
beleidslijn van de vorige Colleges wordt aangehouden.
Volgens de heer Mathias Vanden Borre moet de VGC massaal investeren in sporthallen en
zwembaden in Brussel. Om te beginnen kost dat heel veel geld. Waar moet dat geld gehaald
worden? Welke andere VGC-projecten moeten dan worden geschrapt? Er bestaat immers geen
machine die geld drukt. Het is het recht van de oppositie om het met die beleidslijn niet eens te
zijn en te stellen dat de VGC meer moet investeren in sportinfrastructuur. Dat gaat echter ten

-9koste van andere projecten. Het collegelid wil dan ook graag vernemen welke activiteiten in
andere domeinen de VGC moet stopzetten.
Daarnaast zijn de gemeenten en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bevoegd om in
sportinfrastructuur te investeren. Ook de Vlaamse Gemeenschap en de Franse Gemeenschap
kunnen in sportinfrastructuur investeren. De VGC zou als kleine entiteit ook meer in
infrastructuur moeten investeren volgens het commissield. Waar moeten die miljoenen euro’s
dan vandaan komen? Zouden er dan minder crèches, minder scholen, minder renovaties van
gemeenschapscentra moeten zijn? Collegelid Pascal Smet denkt dat de beleidslijn die wordt
aangehouden, namelijk het koppelen aan schoolinfrastructuur, correct is.
Daarnaast wordt er geïnvesteerd in sportclubs. Zo werd er 20.000 euro geïnvesteerd in
sportmateriaal voor GO!4Business, 30.000 euro voor GO!4City, 30.000 euro voor Campus,
35.000 euro voor kunstgras en verlichting in het Sint-Niklaasinstituut, 1.500 euro voor
sportmateriaal voor het Circus Zonder Handen, 2.500 euro voor Brussels Brazilian Jiu Jitsu
Academy, 5.000 euro voor Brussels Boxing Academy, 66.500 euro voor de sportrenovatie van
de GO!-basisschool De Kleurdoos, 6.500 euro voor sportmateriaal voor jiu jitsu, 25.000 euro
voor ECAM in Sint-Gillis, 29.500 euro voor GO!-basisschool De Telescoop, 6.200 euro voor
een vzw in Anderlecht, 4.750 euro voor het Heilig-Hartcollege, 31.000 euro voor het zwembad
van het Jan van Ruusbroeckcollege en ongeveer 1.500 euro voor de Gold Academy. Volgens
het collegelid kan dus niet worden beweerd dat er niet in sportinfrastructuur wordt geïnvesteerd.
Als er een vraag is vanuit een sportvereniging om te investeren in sportinfrastructuur, dan is de
VGC bereid om dat te doen.
Het raadslid sprak over de ondersteuning van sportclubs. Dat is mogelijk mits toepassing van
de door deze Raad bepaalde reglementen. Volgens het collegelid wordt daarmee soepel
omgesprongen. Hij wenst niet uit te wijden over de Ritterklub, want daar spelen andere
problemen. Die beheersproblemen moeten hier niet worden besproken. Samen met de club en
het kabinet wordt getracht de problemen op te lossen. De situatie is ingewikkelder dan het
raadslid hier voorstelde. Ook de Ritterklub wordt ondersteund, en er wordt in samenspraak een
parcours uitgewerkt.
Daarnaast zijn er nog andere investeringen, zoals de atletiekvereniging in Sint-Jans-Molenbeek.
Zij ontving dit jaar 21.700 euro en volgend jaar 65.000 euro. De Ritterklub ontvangt dit jaar
16.700 euro en volgend jaar 50.000 euro. Het klopt dus niet dat er niets wordt gedaan. Het
collegelid stelt dat investeren in een sporthal of zwembad over zeer veel geld gaat. Dit zal dus
ten koste zijn van andere initiatieven. In een stadsgewest zoals Brussel zijn verschillende spelers
met bevoegdheden voor investeringen. Indien men het daarmee niet eens is, dan verneemt het
collegelid graag van de oppositie welke andere projecten kunnen worden geschrapt om die
investeringen in Sport te kunnen doen. De geloofwaardigheid van de oppositie valt ook samen
met het voorstellen van een alternatief.
De voorzitter merkt op dat er een amendement kan worden ingediend indien gewenst.
De heer Juan Benjumea Moreno (Groen) heeft een opmerking over actie ACT116
betreffende de investering in de uitbreiding van onderwijscapaciteit en de daaraan gerelateerde
acties. De grondstofprijzen voor nieuwbouwprojecten zijn tot 30 % gestegen. Uitbreidingen en
renovaties van schoolgebouwen worden daardoor duurder. AGION, het Vlaams agentschap
voor schoolinfrastructuur, kan die prijsstijgingen niet volgen. Wat is het effect op de
gebudgetteerde verbouwingen?
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berekenen. Wat betreft de lopende projecten wordt een beperkte indexering van 2 % toegepast.
Het schoolbestuur kan mits motivatie een verhoging aanvragen bij de raad van bestuur van
AGION. Aangezien er meer middelen moeten gaan naar lopende dossiers, wordt de wachtlijst
niet korter. Het GO! moet bijkomende middelen uit de dotatie halen voor bestaande projecten,
waardoor de interne wachtlijst opnieuw langer wordt. Het kan zijn dat sommige projecten
worden uitgesteld.
Het collegelid merkt op dat de VGC er zich voor hoedt om de investeringssubsidies automatisch
te indexeren voor onderwijsprojecten. Er ontstaan problemen bij de financiering van lopende
projecten. In de meeste gevallen wordt gezocht naar een bijkomende investeringssubsidie van
de VGC. Soms biedt het inkrimpen van bouwprogramma’s of het zoeken naar alternatieven een
oplossing. Concreet is er een bepaalde bijpassing, die in de meeste gevallen soelaas biedt. De
vraag stelt zich wat dit de komende jaren zal geven. Wanneer de prijzen vandaag met zeker 15
% stijgen, dan wordt dit ingeteerd op de beschikbare budgettaire massa. Het College probeert
de projecten te realiseren, zelfs indien ze duurder zijn of trager verlopen. Een echte inschatting
op middellange termijn is er nog niet. De sterk stijgende prijzen zijn een fenomeen van de
laatste 6 tot 8 maanden.
De heer Juan Benjumea Moreno (Groen) merkt op dat de indexering lager is dan de stijging
van de kosten in de bouwsector. De ingeplande projecten worden verder uitgevoerd, eventueel
met aanpassing van de bouwplannen of een vertraging op de realisatie. Collegelid Sven Gatz
bevestigt dit. In de meeste gevallen wordt er meer geld uitgetrokken voor de lopende projecten.
Het doel is om extra plaatsen te realiseren en de droom van het juiste aantal vierkante meters
waar te maken.
De heer Jan Busselen (PVDA) heeft een opmerking bij actie ACT115. Er wordt vermeld dat
de schooluitval zal dalen door een passend begeleidingsaanbod. Hij ziet voornamelijk de
uitgaven voor schooluitval en ongekwalificeerde uitstroom dalen. Er is niet alleen een
plaatstekort, maar daarenboven is er een gebrek aan leerkrachten. Veel jongeren missen
daardoor een deel van het curriculum. Dit probleem zal niet plots worden opgelost, waardoor
we meer ongekwalificeerde uitstroom kunnen verwachten in de komende jaren. Waarom daalt
dit budget dan in plaats van te stijgen?
Collegelid Sven Gatz geeft toe dat er een mogelijkheid bestaat dat de vraagsteller gelijk krijgt.
Hiermee moet rekening worden gehouden. Er wordt gedeeltelijk op geanticipeerd door een 5tal scholen een bijkomend budget toe te kennen voor preventie. Er is een verlaging van het
budget voor opvang van jongeren die uit het onderwijs vallen. Dit gaat over een
subsidieaanvraag van vzw Abrusco. Voor haar werking binnen het Neerhof in Dilbeek liggen
de uitgaven lager dan begroot. Dit is een feitelijke minderuitgave. Er was 150.000 euro begroot,
maar de realisatie was mogelijk met 110.000 euro.
De heer Mathias Vanden Borre (N-VA) heeft een opmerking over actieplan AP12, dat
vermeldt dat de VGC zich engageert om blinde vlekken in het Nederlandstalig onderwijs in
Brussel weg te werken. Hij vraagt daarover toelichting. Collegelid Sven Gatz geeft aan dat het
de blinde vlekken in de eigen onderwijsinstellingen Zaveldal en Kasterlinden betreft, waarbij
de werkingssubsidies van het leersteuncentrum worden verhoogd en afgestemd op de verwachte
ontvangsten vanuit de Vlaamse Gemeenschap. Het betreft een beperkt aantal campussen
waarvoor meerontvangsten worden verwacht. Verder zijn er binnen dit actieplan enkele
technische correcties en verschuiven middelen tussen exploitatie en investeringen. Een deel van
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trekken voor Kasterlinden en het leersteuncentrum. Dit betreft een zeer specifiek profiel op het
snijvlak van Welzijn en Onderwijs.
De heer Jan Busselen (PVDA) heeft vervolgens een opmerking over actie ACT124. De
middelen voor het CLB blijven gelijk tot 2025. Wordt er geen bijkomende omkadering
verwacht door het CLB gezien de zaken die nu in het onderwijs gaande zijn? Kan het CLB dit
met dezelfde middelen, wetende dat er momenteel inflatie is?
Collegelid Sven Gatz geeft aan dat er inderdaad geen verschuivingen zijn in de massa buiten
enkele technische correcties. De werknemers in het CLB worden volledig door de Vlaamse
overheid betaald. De VGC boekt de inkomsten en doet de uitgaven voor de werking, maar de
middelen zijn van de Vlaamse Gemeenschap. Het collegelid zal de verschillen in indexering
van de personeelsleden nakijken, maar stelt de indexaanpassingen te moeten volgen waarin de
Vlaamse regelgeving voorziet. Hij zal de gegevens schriftelijk aan het verslag laten toevoegen.
(Bijlage 5)
Mevrouw Els Rochette (one.brussels-Vooruit) heeft een opmerking bij actie ACT241. Ze
vraagt welke omvang de vertraging op de bouw van kinderdagverblijven aanneemt en hoe groot
de daling van de exploitatiemiddelen voor personeel of invulling van infrastructuur bedraagt.
Over de impact van de daling van de middelen had de heer Mathias Van den Borre (N-VA)
ook graag meer vernomen. Voorts zouden er volgens de collegevoorzitter 177
kinderopvangplaatsen bijkomen en daarom vraagt hij wanneer deze plaatsen concreet
beschikbaar zijn en of de middelen daarvoor in de meerjarenbegroting ingeschreven zijn.
Collegevoorzitter Elke Van den Brandt antwoordt dat de middelen uiteraard in de
meerjarenbegroting zijn ingeschreven en de aanbestedingen vooral wegens corona vertraging
hebben opgelopen met aanleveringsproblemen en hogere prijzen en daarbij horende
onderhandelingen tot gevolg. Alle kinderdagverblijven hebben een perspectief op opening of
zijn intussen al open. De middelen zijn opgeschoven naar onder meer Werken voor Ketjes en
naar de volgende jaren of naar een verhoging van de middelen voor tijdelijke huisvesting bij
infrastructuurwerken.
Er zijn VGC-subsidies voor capaciteitsuitbreiding van kinderopvang, dus nieuwe kinderopvangplaatsen met inkomenstarief, kindplaatsen voor dringende opvang, maar ook een
bijpassing om van 2B naar 2A te gaan en subsidie voor tijdelijke huisvesting tijdens
infrastructuurwerken. In totaal is er enkel voor 2022 een vermindering van 540.000 euro aan
subsidies. De middelen zijn doorgeschoven naar andere posten.
De VGC zet vooral in op infrastructuur. De VGC heeft de afgelopen jaren scholen gebouwd
met plaats voor crèches. Deze crèches dreigden leeg te blijven staan omdat ze niet zijn
opgenomen in de gezamenlijke oproep Opgroeien en kregen geen Vlaamse middelen voor hun
werking. De VGC heeft nu in middelen voorzien om hun werking te garanderen. De VGC heeft
daarnaast ook 250 extra plaatsen gecreëerd met een gezamenlijke oproep voor Opgroeien.
De heer Jan Busselen (PVDA) stelt dat bij actie ACT44 wordt geïnvesteerd in de bouw van
kinderdagverblijven waarvoor de begroting in 2022 aanzienlijk is, maar nadien sterk daalt. Hij
vraagt of er nadien minder plaatsen bijkomen.
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als gevolg van de evoluties rond het Huis van het Kind. Vermoedelijk omdat de VGC als gevolg
van een beslissing in Vlaanderen er slechts vanop de 2de lijn bij betrokken wordt. Kan de
collegevoorzitter over de begrotingsverschuivingen meer duiding verschaffen?
Collegevoorzitter Elke Van den Brandt verduidelijkt dat de oorzaak voor de aanzienlijke
daling de systeemverandering van de inschrijving van de middelen is, van inkomsten vroeger
naar uitgaven nu, wat voor verwarring zorgt. Er is dus geen daling van middelen.
Van de 50.000 euro aan middelen zijn 12.000 euro extra ingeschreven voor buurtgericht
netwerk Anderlecht; 62.000 euro zijn naar projectmiddelen gegaan voor uitbouw van fysieke
locaties voor het Huis van het Kind en een aanbod gezinsondersteuning binnen de locaties. Dat
is ook besproken in de plenaire vergadering van 24 juni 2022. Het Huis van het Kind verkeert
in 2022 in een overgangssituatie. Er is een oproep voor een nieuw Huis van het Kind gelanceerd.
Twee projecten zijn ingediend. De subsidieaanvraag is door 3 partners aangevraagd. Er is nog
geen zicht op de fysieke locatie van het project. Het is nu wachten op de definitieve uitwerking
van het ondernemingsplan dat eind oktober door de Gezinsbond aan het Agentschap Opgroeien
moet worden overgemaakt. Het is dus moeilijk om nu al de middelen daarvoor in te zetten. De
sector is zich aan het reorganiseren. Voor de komende jaren blijven de cijfers daarvoor dus
ongewijzigd. De hoop leeft dat er snel duidelijkheid en rust komt in die sector.
De heer Jan Busselen (PVDA) noteert tussen 2023 en 2025 een daling van meer dan 500.000
euro of meer dan 10 %.
Collegevoorzitter Elke Van den Brandt antwoordt dat dat bedrag een inschatting is van de
kosten dat kan worden aangepast a rato van de ingediende facturen. De grootste verschillen zijn
te wijten aan de nieuwe manier van werken. De middelen worden ingeschreven op het moment
van de beslissing. De middelen worden in 2022 ingezet en vormen een soort van piekmoment,
op de lange termijn blijft dat bedrag hetzelfde. Het is niet zo dat de investeringen anders lopen.
Het Investeringsplan blijft hetzelfde als wat aan de Raad is voorgelegd. Alleen zit er fluctuatie
in de loop van 5 jaar.
Ter verduidelijking voor de heer Jan Busselen laat collegelid Sven Gatz weten dat CLBmedewerkers dezelfde indexering krijgen als de personeelsleden van de VGC. Er is dus geen
sprake van loonsvermindering maar van dezelfde indexering, al worden deze indexeringen
misschien niet op dezelfde tijdstippen verrekend maar via kleinere indexeringdotaties.
De heer Juan Benjumea-Moreno (Groen) ziet op actie ACT262 dat voor het
hervormingstraject van de Brede School er extra ondersteuning is. Moet deze in 2022 worden
verrekend?
Over een gunning van een opdracht die vorig jaar is toegekend, zal het College dit jaar beslissen
voor welk model van Brede School wordt gekozen en volgens collegevoorzitter Elke Van den
Brandt is het niet de bedoeling die gunning verder door te trekken. Er zit wat vertraging op
omwille van corona.
Mevrouw Els Rochette (one.brussels-Vooruit) merkt op dat in verband met actie ACT433
87.000 euro voor armoedewerking naar 2023 wordt verschoven en vraagt daarover duiding.
Collegevoorzitter Elke Van den Brandt antwoordt dat het gaat om overgedragen saldi naar
aanwending en te maken heeft met de overschakeling naar vastleggingsbasis in plaats van
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facturen aankomen.
De heer Jan Busselen (PVDA) ziet op pag. 28 dat de middelen gelijklopend blijven tenzij er
verschuivingen zijn. Het wordt moeilijk uit te maken hoe de begroting evolueert. Blijkbaar
krijgen mensen die in armoede leven betere ondersteuning bij het verkrijgen van hun
grondrechten. Dat is zeker nodig. De begroting blijft op hetzelfde bedrag steken. Is er dan geen
ambitie om dat bedrag op te trekken? Gaat het om het uitbetalen van lonen of dient het bedrag
om activiteiten te ontwikkelen?
Collegevoorzitter Elke Van den Brandt begrijpt dat de technische verschuivingen vervelend
kunnen zijn, maar wijst erop dat de andere manier om de zaken in te schrijven nieuw is en dat
deze verschuivingen in de toekomst uitgevlakt worden. Er is geen vermindering van de
budgetten. Voor het Brussels Platform Armoede, voor de ondersteuning van 7 verenigingen
waar armen het woord voeren en voor het armoedebeleid van de VGC werd het budget
opgetrokken vanaf 2020 van 25.000 naar 55.000 euro. Daarnaast gaat er 42.300 euro naar
diverse projecten voor armoedebestrijding, 61.000 euro naar de schoolpoortwerking van de
Vrienden van het Huizeke, 130.000 euro naar de ondersteuning van Hobo en 165.500 euro naar
Nasci vzw.
De heer Mathias Vanden Borre (N-VA) merkt op dat hij niets terugvindt over het project van
de jongeren en de politiezone Zuid dat collegelid Pascal Smet met veel bombarie aankondigde.
Hoe ver staat het met het project? Werden er middelen voor uitgetrokken? Was er een evaluatie?
Voor actie ACT511 ziet het commissielid een aanzienlijke aanpassing van 500.000 euro voor
de werking van de Erfgoedcel en de Erfgoedbank. In het totaalbedrag van 610.000 euro zitten
ook subsidies voor erfgoedorganisaties en -projecten. De spreker vraagt een lijst van de
organisaties en projecten die de subsidies ontvangen, waaruit duidelijk wordt waar de
meeruitgaven naartoe gaan. (Bijlage 6) Heeft de gemeente Sint-Jans-Molenbeek zich
ondertussen aangesloten bij de Erfgoedbank en zijn er nog andere gemeenten die dat zullen
doen?
Voor actie ACT512 over het sociaal-culturele verenigingsleven is er een verhoging van het
budget om een project inzake sensibilisering rond meer veiligheid in het nachtleven te
ondersteunen. Het commissielid vraagt wat meer toelichting over dit project.
De heer Jan Busselen (PVDA) ziet dat er bij Beleidsdoelstelling BELEID05 staat dat Brussel
een levendige en bruisende stad is waar mensen zich met elkaar verbonden voelen. Hij merkt
op dat daar best veel middelen voor worden uitgetrokken en vraagt zich af waarover dat precies
gaat.
De heer Juan Benjumea Moreno (Groen) heeft ook een vraag over actie ACT512, die gaat
over veiligheid in het nachtleven. Ook het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft daar naar
aanleiding van de klachten van balance ton bar een budget voor uitgetrokken. Hij vraagt zich
af hoe dat budget wordt ingezet en hoe de samenwerking met de sector verloopt.
Collegelid Pascal Smet antwoordt dat hij op een later moment aan de heer Mathias Vanden
Borre zal laten weten onder welke actie het project over jongeren en politie staat. (Bijlage 10)
Van zodra het project geëvalueerd kan worden, zal dat gebeuren. Het gaat om een proefproject
en het is dus ook de bedoeling om er lessen uit te trekken en het op basis van de resultaten te
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Er gaat 53.000 euro naar de eigen werking van de Erfgoedcel. Daarnaast worden projecten
gesteund van de Erfgoedbank Brussel en gaan er subsidies naar Buurten met erfgoed,
erfgoedprofessionals, erfgoedorganisaties en -projecten. Het collegelid zal de lijst aan de Raad
bezorgen. (Bijlage 7) De VGC krijgt in 2022 8.000 euro extra uit de Erfgoedconvenant die
wordt ingezet voor extra brochures, sociale media en campagnes. De aansluiting van de
gemeente Sint-Jans-Molenbeek bij de Erfgoedbank wordt zeer snel besproken door het College
van Burgemeester en Schepenen. Ook de gemeenten Etterbeek en Koekelberg hebben interesse
getoond.
De actie rond het nachtleven gebeurt niet alleen vanuit de bevoegdheden van collegelid Pascal
Smet, maar ook vanuit Welzijn en Gezondheid. Er wordt nagedacht over een samenwerking
met vzw Pimento voor de uitwerking van een Nederlandstalige vorming, workshops en een
meerdaagse opleiding rond bewustwording en gendergerelateerd geweld in het nachtleven. Dat
moet nog formeel bevestigd worden door het College, maar zou complementair zijn met andere
acties van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de gemeenten.
De heer Mathias Vanden Borre (N-VA) vindt het opvallend dat er wat het nachtleven betreft
een aanvullend aanbod nodig is vanuit de VGC. Hij kan zich niet van de indruk ontdoen dat er
dan iets niet goed loopt op het niveau van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Als de VGC geen project rond veiligheid in het nachtleven zou ondersteunen, dan is collegelid
Pascal Smet er zeker van dat er dan een vraag zou komen waarom de VGC daar niets voor
doet. Nu de VGC wel een project ondersteunt, wordt er gevraagd of het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest dan haar werk niet goed doet. Het collegelid benadrukt dat het om niet meer gaat dan
een complementaire werking.
De heer Juan Benjumea Moreno (Groen) ziet bij actie ACT513 dat de Staycations
georiënteerd worden naar Playcations. Het budget wordt licht verhoogd. In welke mate zullen
de subsidies ook anders verdeeld worden? Wat is de impact van de rebranding?
Collegelid Pascal Smet verduidelijkt dat er een naamsverandering nodig was, want er kan niet
langer over Staycation gesproken worden als iedereen die het zich kan permitteren weer op
vakantie kan gaan. Het uitgangspunt blijft hetzelfde, namelijk het gebruiken van de openbare
ruimte voor ontspanning. Brussel kan een meer kindvriendelijke stad worden, met een heus
speelbeleid. Voor een speelbeleid in stedelijke context moet er letterlijk en figuurlijk ruimte
worden gemaakt voor spelen in de stad. Daarom werd er dit jaar gekozen voor een experiment
met speel- en sportimpulsen voor kinderen en volwassenen in de publieke en semi-publieke
ruimte met of zonder begeleiding. Er zijn 2 soorten experimenten, enerzijds, met ingrepen in
de publieke ruimte, en anderzijds, met het inzetten van animatoren en kunstenaars om een plaats
speellustig te maken. Er werd een denkproces opgestart met het werkveld voor de Playcation
projectoproep voor 2023, waarbij tevens de input van kinderen en jongeren heel belangrijk is.
Mevrouw Carla Dejonghe (Open Vld) heeft een vraag over actie ACT541 inzake de
verhoging van de middelen voor de gemeenschapscentra. Kan het collegelid een woordje uitleg
geven over het toekomsttraject?
Collegelid Pascal Smet antwoordt dat het om een traject gaat dat samen met de
gemeenschapscentra werd opgesteld. De bedoeling is om te komen tot een
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verschillende prototypes voort, die nu verder uitgewerkt zullen worden in dat traject. Dat moet
gebeuren met de gemeenschapscentra en met gebruikers en de niet-gebruikers ervan. Die
opdracht wordt in het 3de kwartaal uitgewerkt in een klankbordgroep. In het 4de kwartaal vinden
de besluitvorming en de vergunningsprocedure plaats. In 2023 wordt het hele traject opgestart
en afgewerkt. De VGC voorziet in 110.000 euro en de vzw Gemeenschapscentrum op haar
beurt 55.000 euro. Het is een project op een iets langere termijn waaruit niet
noodzakelijkerwijze tijdens deze legislatuur conclusies worden getrokken, maar waarmee de
toekomst wordt voorbereid.
De heer Mathias Vanden Borre (N-VA) vraagt of het collegelid de stand van zaken kan
toelichten met betrekking tot actie ACT517. In welke mate is er samenwerking tussen de
gemeenten met betrekking tot het sociaal cultuurbeleid? Collegelid Pascal Smet zal een
overzicht van de realisaties toevoegen aan het verslag. (Bijlage 8)
De heer Jan Busselen (PVDA) vraagt zich met betrekking tot actie ACT543 af of er een
samenwerking met de andere overheden is, wat de culturele infrastructuur en het culturele
aanbod zou kunnen versterken. Op de vraag waarom er geen financiële gegevens zijn,
antwoordt collegelid Pascal Smet dat er voor de samenwerking tussen de overheid en het
middenveld geen specifieke middelen nodig zijn. Dat valt onder de algemene
werkingsmiddelen van de gemeenschapscentra en van de overheid. De gemeenschapscentra
werken vanzelfsprekend samen met de VGC en ook met de gemeenten waar ze gevestigd zijn.
Afhankelijk van de lokale dynamiek kunnen ze ook samenwerken met gemeenschapscentra van
de Franse Gemeenschap. De VGC verbiedt geen samenwerking met andere overheden en
evenmin een dubbele subsidiëring. Aan Franstalige kant kan men daar moeilijker over doen.
De VGC laat de inhoudelijke invulling over aan de gemeenschapscentra, aan de vrijwilligers
en aan de professionele ondersteuners. De vzw Gemeenschapscentrum zorgt voor de algemene
coördinatie om onder meer dubbel werk te vermijden.
De heer Jan Busselen (PVDA) merkt op dat de VGC wel geld geeft aan heel wat
samenwerkingsverbanden. Hij vraagt waarom er geen vooruitgang op het vlak van de
samenwerking is aangezien de Franse Gemeenschap ook in de Brusselse Hoofdstedelijke
Regering zit. Waarom is de situatie aan Franstalige kant moeilijk? Collegelid Pascal Smet stelt
dat de VGC en de Cocof aparte entiteiten zijn. Het is structureel moeilijker om samen te werken
omdat de organisatie op het vlak van Cultuur en Jeugd soms fundamenteel anders is aan
Franstalige dan aan Nederlandstalige kant. Hij stelt vast dat er de laatste jaren meer initiatieven
komen tussen Franstalige en Nederlandstalige gemeenschapscentra. Het collegelid hoopt dat
Brussel 2030 op dat vlak de nodige linken zal leggen. Volgens hem is de weg naar 2030
belangrijker dan het al dan niet binnenhalen van de titel van culturele hoofdstad 2030. De
opdracht is heel duidelijk om alles in de stad, ook wat niet behoort tot de 2 Gemeenschappen,
een plek te geven. Brussel 2030 moet een voorbereiding zijn op de organisatie van de stad in
de toekomst. Wellicht zal blijken dat er meer samenwerking moet komen. Het collegelid gaat
ervan uit dat iedereen daar ten gronde hetzelfde over denkt. De Franstaligen beginnen te
begrijpen dat Brussel een stad van minderheden is en dat ook de Franstalige cultuur een
minderheid is in deze stad.
Op de vraag van de heer Juan Benjumea Moreno (Groen) waar de toevoeging van de
middelen bij actie ACT551 voor dient, antwoordt collegevoorzitter Elke Van den Brandt dat
de 60.000 euro extra bedoeld is voor het opzetten van een buurtgerichte werking in de Marollen
door de Vrienden van het Huizeke.

- 16 De heer Mathias Vanden Borre (N-VA) vraagt zich af wat de algemene zin “De VGC
investeert in sportinfrastructuur” betekent en waarom er daarover geen enkele duiding is.
Verder vraagt hij naar de stand van de zaken van de Abattoirsite. Hij heeft die vraag al
herhaaldelijk gesteld, maar hij blijft op zijn honger zitten. Hoe zal dat project evolueren? Wie
zijn de partners? Wat is de rol van de VGC? Dat is hem nog altijd niet duidelijk. De VGC
investeert in totaal 1,8 miljoen euro in de infrastructuur, maar dat bedrag wordt verminderd met
150.000 euro.
Verder vraagt het commissielid of de Royal Olympia Korfbal Anderlecht een subsidieaanvraag
voor de verbetering van de verlichting van het kunstgrasveld heeft ingediend en of de
basisscholen Theodoortje, Scheutplaneet en De Schatkist dat hebben gedaan voor duurzaam
sportmateriaal en de bouw van nieuwe sportzalen. Hoeveel middelen hebben ze ontvangen?
Hebben andere projecten subsidieaanvragen ingediend? Zijn er middelen van de
onderwijsinfrastructuur die deels naar de sportinfrastructuur gaan? Verder zou er volgens hem
ook sprake zijn van investeringen in een padelveld in Anderlecht en in een gevechtsportcentrum
op de campus van de VUB. Zijn er daarvoor middelen gevonden?
Collegelid Pascal Smet merkt op dat de sportinfrastructuur al aan bod is gekomen. De VGC
blijft dezelfde beleidslijn volgen. Hij verwijst naar het duidelijke overzicht van alle
investeringen dat hij al heeft gegeven en dat aan het verslag zal worden toegevoegd. Het bedrag
van 150.000 euro is bedoeld voor onder meer de vzw Sint-Goedele Brussel, het zwembad van
het Jan van Ruusbroeckcollege en voor de Royal Olympia Korfbal Anderlecht voor de
verwarming van de nevenaccommodatie.
Over het zwembad is de VGC altijd duidelijk geweest: ze investeert in totaal 1,8 miljoen euro
en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 2,2 miljoen euro voor de versteviging van het gebouw
om op die manier een openluchtzwembad en een overdekt zwembad en wellicht ook een
saunacomplex te bouwen. Het College zal binnenkort de nota over de verdere stappen
bespreken. Zo moet er over het zakelijk recht worden onderhandeld en een structuur worden
uitgewerkt op basis waarvan een DBMO (Design-Build-Maintain-Operate) kan worden
uitgeschreven. Het wordt een koopproject van de gemeente, het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest en de VGC. Het College heeft het project bij Vlaanderen ingediend in het kader van de
stadsvernieuwingsprojecten voor een bedrag van 4 miljoen euro. Collegelid Pascal Smet hoopt
dat het enthousiasme van Vlaams minister Ben Weyts zich zal vertalen in middelen van diens
kant. Volgens het collegelid heeft het College alles gedaan wat het moest doen. Het project is
veiliggesteld en het College zal de komende weken een beslissing over de volgende stap nemen.
Voor het gevechtsportcentrum heeft het College dan weer een dossier bij Vlaanderen ingediend,
omdat de VGC daar zelf geen geld voor heeft. De beleidslijn is dat de VGC enkel investeert in
sportinfrastructuur die aan scholen verbonden is. Als de VGC meer in Sport zou investeren,
zouden er andere projecten in de begroting moeten worden geschrapt.
De heer Mathias Vanden Borre (N-VA) zegt dat hij wel enkele suggesties kan doen, maar
enkel als het collegelid zijn zetel afstaat. Hij vindt dat het niet aan de oppositie is om beleid te
maken.
Collegelid Pascal Smet vindt dat het makkelijk is om vanuit de oppositie te zeggen dat het
College bepaalde zaken moet doen. Het budget is beperkt en het College kan de belastingen
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ten koste van welke andere projecten dat moet gaan.
De heer Mathias Vanden Borre (N-VA) meent dat zijn fractie voldoende kritische noten bij
bepaalde investeringen heeft geplaatst en voldoende alternatieven naar voren heeft geschoven.
Hij vindt het verwijt dat zijn fractie geen constructieve oppositie voert, onterecht.
Tijdens de vorige bestuursperiode stelde Vlaanderen 1 miljoen euro ter beschikking, maar daar
is niets mee gebeurd. Het klopt dus niet dat het College het maximum heeft gedaan.
Collegelid Pascal Smet antwoordt dat hij al meermaals aan de N-VA-fractie heeft gevraagd
om in het Vlaams Parlement aan te dringen op een aanpassing van de regelgeving, omdat die
niet op maat van Brussel is gemaakt.
De heer Mathias Vanden Borre (N-VA) is van mening dat het collegelid daarover zelf zijn
collega's in het Vlaams Parlement kan aanspreken.
Bij actie ACT644 vraagt de heer Juan Benjumea Moreno (Groen) waar de extra middelen
voor de lokale dienstencentra voor zullen dienen.
Collegevoorzitter Elke Van den Brandt legt uit dat ze zullen worden gebruikt voor de brede
uitrol van een digitaal subsidieloket bij de dienstencentra. De middelen voor die actie waren al
eerder goedgekeurd en nu moet de actie worden uitgevoerd.
De heer Mathias Vanden Borre (N-VA) merkt bij actie ACT721 op dat de
personeelsgerelateerde uitgaven met bijna 5 miljoen euro stijgen, wat niet geheel onverwacht
is gezien de inflatie. Hij begrijpt dat de VGC dat niet in de hand heeft, maar vraagt zich af of
de wijziging rekening houdt met de laatste cijfers die aangeven dat de inflatie richting 10 %
gaat en of er prognoses voor de komende jaren zijn gemaakt als de inflatiecijfers aanhouden.
Collegelid Sven Gatz bevestigt dat de inflatie inderdaad een grote impact op de
personeelskosten heeft. Het gaat om een netto meerkost van 1,4 miljoen euro, maar daar moeten
nog een paar andere kosten worden bijgeteld. Hij zal de begrotingstabel van dit jaar en de
prognoses voor de komende jaren schriftelijk aan de Raad bezorgen, maar hij voegt eraan toe
dat het moeilijk is om de situatie voor de komende jaren perfect in te schatten. (Bijlage 9) Het
College had 1 indexering begroot, maar ondertussen zijn er al 3 bijgekomen. Het collegelid
hoopt dat het Federaal Planbureau en de Nationale Bank van België gelijk zullen hebben en dat
de inflatie tot normale proporties zal terugzakken vanaf het najaar en in 2023. Het College past
gewoon de wet toe, maar de indexaanpassingen wegen inderdaad zwaar door op de totale
begroting. De VGC heeft immers geen provisie waarmee ze dat allemaal kan opvangen.
De heer Jan Busselen (PVDA) wil weten waarom er in deze post rekening wordt gehouden
met de inflatie en in andere posten niet. Hij vraagt zich af wat de logica is. Gaat het alleen om
posten die door de Vlaamse Gemeenschap worden betaald?
Collegelid Sven Gatz antwoordt dat het alleen om de wettelijke indexering van de wedden van
het eigen personeel gaat, namelijk het personeel van de Administratie van de VGC en van de
diensten van het College. Het gaat niet om een opportuniteitsbeslissing van het College, maar
om de toepassing van het indexsysteem dat in België bestaat, for better or worse. Die
aanpassingen houden de koopkracht van de mensen overeind, maar hebben immers tegelijk een
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dat de ambtenaren van de VGC de wettelijke indexaanpassingen krijgen. Dat betekent evenwel
niet dat het hele budget van de VGC zomaar kan worden geïndexeerd. Het College bekijkt waar
de middelen moeten worden aangepast en welke middelen er nadien nog over zijn om andere
zaken aan te passen.
De heer Jan Busselen (PVDA) vraagt of de VGC ook extra geld heeft uitgetrokken voor de
indexering van de lonen van het personeel in de partnerorganisaties.
Collegelid Sven Gatz antwoordt dat hij in de post voor het personeelsbeleid enkel de index kan
aanpassen voor de mensen die contractueel en statutair bij de VGC werken, maar niet voor
mensen die werken in organisaties die door de VGC worden gesubsidieerd.
Collegevoorzitter Elke Van den Brandt vult aan dat de VGC de subsidies voor de organisaties
dit jaar met 3 % zal indexeren, wat een extra recurrent bedrag van 1 miljoen euro betekent, en
in 2024 nog eens met 3 %, wat een extra recurrent bedrag van 2 miljoen euro betekent, om de
organisaties in staat te stellen hun werk voort te zetten. Als zij met dezelfde middelen hetzelfde
werk moeten blijven doen terwijl er een grote inflatie is, vermindert hun slagkracht. Daarom
heeft de VGC voor het eerst in haar geschiedenis de subsidies geïndexeerd. De indexering geldt
niet voor de projectfinanciering, maar enkel voor de structurele werkingssubsidies:
meerjarensubsidies, convenanten, meerjarenovereenkomsten, gereglementeerde werkingssubsidies en recurrente jaarlijkse subsidies.
De heer Jan Busselen (PVDA) stelt vast dat in bepaalde convenanten voor 2023 en 2024
hetzelfde bedrag is ingeschreven.
Collegevoorzitter Elke Van den Brandt antwoordt dat de beslissing nog maar net is genomen
en nog moet worden uitgevoerd. De bedragen zullen worden aangepast.
De heer Jan Busselen (PVDA) repliceert dat er niet op de inflatie kan worden geanticipeerd.
De index voor 2023 en 2024 is nog niet gekend. Het lijkt hem dus logisch dat het bedrag in de
convenant pas wordt geïndexeerd als er een indexatie heeft plaatsgevonden.
Verder informeert de heer Juan Benjumea Moreno (Groen) naar acties ACT742 en ACT743,
meer bepaald wat het verschil tussen beide posten is, aangezien ze beide betrekking hebben op
de energiekosten, het energieverbruik en de verduurzaming van het patrimonium.
De spreker vraagt voorts met betrekking tot actie ACT742 welk percentage betrekking heeft op
eenmalige kosten, aangezien hij in de pers heeft gelezen dat er samen met Ecopower in
zonnepanelen is geïnvesteerd voor de gebouwen van de VGC.
Collegevoorzitter Elke Van den Brandt antwoordt dat de energiekosten fors stijgen, los van
de investeringen. Dat heeft een impact op zowel de organisaties die door de VGC worden
gefinancierd als de eigen werkingsmiddelen.
Het betreft hier 2 artikelen met betrekking tot, ten eerste, concrete investeringen inzake het
beheer van het patrimonium op een duurzame manier, en ten tweede, de erelonen. De uitgaven
voor erelonen stijgen, omdat de indexering hoger is dan ingeschat bij de opmaak van het
Meerjarenplan. De marges voor onderhoud zijn waar mogelijk afgeroomd en op basis van die
noden verschoven naar deze actie ACT743, omdat het College vreest dat dat nodig zal zijn.

- 19 Er wordt uitgegaan van een concrete verhoging in 2022 van de elektriciteitskosten met 1,1
miljoen euro en van de verwarmingskosten met 1 miljoen euro. Aan de Administratie wordt
gevraagd om dat nauwgezet te monitoren en de energiekosten terug te dringen. Vermoed wordt
dat daaraan investeringen vasthangen. Zonnepanelen is 1 element daarvan. Het gaat ook om
betere isolatie en ingrepen om ervoor te zorgen dat de infrastructuur geleidelijk groener en
duurzamer wordt.
3. Artikelsgewijze bespreking en stemmingen
De artikelen 1 en 2 worden aangenomen met 4 stemmen tegen 1.
4. Stemming over het geheel
Het Ontwerp van verordening tot vaststelling van de Aanpassing van het Meerjarenplan 20222025 van de Vlaamse Gemeenschapscommissie wordt in zijn geheel ter stemming voorgelegd
en aangenomen met 4 stemmen tegen 1.

De verslaggever,
Juan BENJUMEA MORENO

De voorzitter,
Fouad AHIDAR
___________

- 20 Bijlage 1 – Investeringssubsidies Welzijn, Gezondheid en Gezin
Jaar
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019

Domein
Gezin
Gezin
Gezin
Gezin
Gezin
Gezin
Gezin
Gezin
Gezin
Gezin
Gezin

Begunstigde
De Buiteling vzw
Elmer vzw
Elmer vzw
Fac Similiter vzw
Fac Similiter vzw
Het Lijsternest vzw
Kids Partners De Engeltjes vzw
Kinder- en Jeugdzorg Ukkel-Calevoet vzw
Kinderdagverblijf Ukelele
Scholengroep 8: Brussel vzw
Scholengroep 8: Brussel vzw

2019 Gezin
2019 Gezin
2019 Gezin

Sint-Goedele Brussel vzw
Sint-Goedele Brussel vzw
Sint-Goedele Brussel vzw

2019 Gezondheid

vzw Centrum voor Ambulante Revalidatie

2019 Welzijn

vzw Dienstencentrum De Rotonde

2019 Welzijn

vzw LD3

2020
2020
2020
2020
2020

Arlette vzw
De Buiteling vzw
De Molenketjes vzw
Elmer vzw
Elmer vzw

Gezin
Gezin
Gezin
Gezin
Gezin

Omschrijving
Verfraaiing van IBO De Buiteling-Maria Boodschap
Inrichting van Huis van het Kind-Noord
Verfraaiing van kinderdagverblijf Elmer Noord
Verfraaiing van kinderdagverblijf Prutske
Verfraaiing van kinderdagverblijf Prutske
Verfraaiing van kinderdagverblijf Het Lijsternest
Verfraaiing van kinderdagverblijf Kids Partners De Engeltjes
Verfraaiing van kinderdagverblijf Pluchke
Verfraaiing van kinderdagverblijf Ukelele
Verfraaiing van kinderdagverblijf De Bloeiende Kerselaar
Verfraaiing van kinderdagverblijf Zandmannetjes
Verfraaiing van diverse IBO-locaties en opvanglocatie
Toekan
Verfraaiing van kinderdagverblijf De Waterlelie
Verfraaiing van kinderdagverblijven Harlekijntje en Scheutje
Verbouwing van gebouw op de site in de Carton De Wiartlaan
128 te Jette
Uitbreiding en verbouwing van lokaal dienstencentrum De
Rotonde
Verbouwing en uitbreiding van lokaal dienstencentrum Het
Anker
Inrichting en uitrusting van drie locaties van de Babytheek
Brussel
Verfraaiing van IBO De Buiteling-Sint-Joris
Nieuwbouw van kinderdagverblijf Harlekijntje
Verfraaiing van kinderdagverblijf Elmer Noord
Verfraaiing van kinderdagverblijf Elmer Zuid

Totaal (€)
12.865,47
13.000,00
9.665,00
4.053,50
27.674,93
4.519,86
9.750,94
20.303,03
5.019,46
9.500,00
3.700,42
4.390,64
4.561,70
10.679,00
150.000,00
215.045,41
91.579,96
30.000,00
2.610,06
880.000,00
6.470,00
6.825,00
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2020 Gezin
2020 Gezin

Kind in Nood vzw
Kinderbegeleiding Vorst vzw

2020 Gezin
2020 Gezin
2020 Gezin

Kinderdagverblijf De Lentebloempjes vzw
Kinderdagverblijf Sint-Karel vzw
Scholengroep 8: Brussel vzw

2020
2020
2020
2020
2020

Sint-Goedele Brussel vzw
Sint-Goedele Brussel vzw
Sint-Goedele Brussel vzw
Sint-Goedele Brussel vzw
t Wanneke vzw
Vlaams Gemeenschapsbeleid Anderlecht
vzw

Gezin
Gezin
Gezin
Gezin
Gezin

2020 Gezin

2020 Jeugdwelzijn vzw Organisatie Broeders van Liefde
2020 Jeugdwelzijn vzw TEJO BXL
2020 Welzijn
Brussels Ouderenplatform (BOP)

2020 Welzijn
2020 Welzijn
2020 Welzijn

vzw De Ark
vzw Hubbie
vzw LD3

2020 Welzijn
2021 Gezin
2021 Gezin

vzw Samenlevingsopbouw
De Buiteling vzw
De Buiteling vzw

Aankoop spelmateriaal voor kinderen en jongeren in
residentiële voorzieningen in Brussel met erkenning Vlaams
Agentschap Opgroeien of Vlaams Agentschap Personen met
een Handicap
Verfraaiing van kinderdagverblijven Stijntje en Mallemuis
Toegangsbeveiliging van Kinderdagverblijf De
Lentebloempjes
Verfraaiing van kinderdagverblijf Sint-Karel
Verfraaiing van diverse kinderdagverblijven
Verfraaiing van diverse IBO-locaties en opvanglocatie
Toekan
Verfraaiing van diverse kinderdagverblijven
Verfraaiing van diverse kinderdagverblijven
Verfraaiing van kinderdagverblijven Harlekijntje en Scheutje
Verfraaiing van kinderdagverblijf ’t Wanneke
Uitrusting en bemeubeling van Huis van het Kind-Anderlecht
Verbouwing van pand in de Prekelindenlaan 63 te SintLambrechts-Woluwe
Uitrusting en inrichting van ruimten in de Groendreef 16 te
Brussel
Brandveiligheidswerken op het Zaterdagplein 6 te Brussel
Afwerking en inrichting van activiteitenruimte van MFC op
de Ninoofsesteenweg 335 te Anderlecht en renovatie van
sanitair dagcentrum in de Verdunstraat 521 te Haren
Verbouwing van pand in de Artesiëstraat 15 te Brussel
Verbouwing van lokaal dienstencentrum Forum
Plaatsen van modulaire units op de tijdelijke site van
Circularium in Anderlecht
Verfraaiing van diverse IBO-locaties
Verfraaiing van diverse IBO-locaties

20.000,00
3.452,52
3.707,09
1.821,51
9.635,46
2.640,67
21.687,67
11.781,64
6.999,24
16.506,04
151.541,00
149.200,00
7.000,00
109.589,00

182.000,00
253.550,00
30.000,00
144.531,00
8.709,52
3.413,97
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2021
2021
2021
2021
2021

Gezin
Gezin
Gezin
Gezin
Gezin
Gezin

2021 Gezin
2021 Gezin

De Buiteling vzw
De Buiteling vzw
De Buiteling vzw
Fac Similiter vzw
Het Lijsternest vzw
Het Lijsternest vzw
Kinderdagverblijf Lutgardisschool Elsene
vzw
Kinderdagverblijf Lutgardisschool Elsene
vzw
Kinderdagverblijf Lutgardisschool Elsene
vzw
Kinderdagverblijf Sint-Karel vzw

2021 Gezin
2021 Gezin
2021 Gezin

Sint-Goedele Brussel vzw
Sint-Goedele Brussel vzw
Ukkepuk-VRT vzw

2021 Gezin

Wiegwijs vzw

2021 Gezin

Wiegwijs vzw

2021 Welzijn

vzw Buurtwerk Noordwijk

2021 Welzijn

vzw Chez nous/Bij Ons

2021 Welzijn

vzw Cosmos-Excelsior

2021 Welzijn

vzw JES

2021 Gezin
2021 Gezin

Verfraaiing van IBO De Buiteling-Kogelstraat
Verfraaiing van IBO De Buiteling-Kogelstraat
Verfraaiing van IBO De Buiteling-Sint-Joost
Verfraaiing van kinderdagverblijf Prutske
Verfraaiing van kinderdagverblijf 't Lijsternest
Verfraaiing van kinderdagverblijf 't Lijsternest
Technische uitrusting, afwerking, uitrusting en bemeubeling
van kinderdagverblijf Ernestine
Verfraaiing van kinderdagverblijf Nieuwkinderland
Verfraaiing van kinderdagverblijven Nieuwkinderland en
Lutgardis
Verfraaiing van kinderdagverblijf Sint-Karel
Verfraaiing van diverse IBO-locaties en opvanglocatie
Toekan
Verfraaiing van diverse kinderdagverblijven
Verfraaiing van kinderdagverblijf Ukkepuk-VRT
Inrichting, uitrusting en bemeubeling van consultatiebureau
Elsene
Inrichting, uitrusting en bemeubeling van consultatiebureaus
Sint-Agatha-Berchem en Neder-Over-Heembeek.
Meerkosten bij de nieuwbouw van lokaal dienstencentrum De
Harmonie
Bemeubeling en inrichting van deel van het pand in de
Kartuizersstraat 60 te Brussel
Aankoop van infrastructuur in Marius Renardlaan 27/27A te
1070 Anderlecht voor lokaal dienstencentrum VIVES
Aanvullende subsidie voor plaatsen van modulaire units op de
tijdelijke site van Circularium in Anderlecht

1.491,62
5.623,26
4.877,51
45.811,85
627,00
2.908,54
562.337,72
33.770,37
35.154,55
17.409,00
2.424,89
23.336,03
14.654,00
9.088,36
7.053,62
150.000,00
53.400,00
139.687,50
60.000,00
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2021 Welzijn
2021 Welzijn
2022 Gezin

vzw Samenlevingsopbouw Brussel
vzw Wijkhuis Chambéry
De Buiteling vzw

2022 Gezin
2022 Gezin

Scholengroep 8: Brussel vzw
Sint-Goedele Brussel vzw
vzw Kindbegeleiding en
Gezinsondersteuning Stallevoet
Wiegwijs vzw
Wiegwijs vzw

2022 Gezin
2022 Gezin
2022 Gezin

2022 Jeugdwelzijn vzw ’t Pasrel
2022 Welzijn
2022 Welzijn

vzw De Buurtwinkel
vzw Kenniscentrum Welzijn, Wonen,
Zorg

Aanvullende subsidie voor plaatsen van modulaire units op de
tijdelijke site van Circularium in Anderlecht
Herstelling van de koelinstallatie in de opleidingskeuken
Verfraaiing IBO De Buiteling-Sint-Joost
Verfraaiing van kinderdagverblijven De Rakkertjes en
Magnolia
Verfraaiing van diverse kinderdagverblijven
Verfraaiing van kinderdagverblijf Kraakje
Inrichting consultatiebureau Sint-Agatha-Berchem
Inrichting Huis van het Kind-Sint-Joost-ten-Node
Nieuwbouw en inrichting in de Wilderstraat z/n, in 1082 StAgatha-Berchem
Studiekosten voor renovatie met nieuwbouw van
Anneessensplein 13 te Brussel
Verbouwing en inrichting van werkruimten van het
Kenniscentrum WWZ in de Lakensestraat 76, 1000 Brussel

97.000,00
2.700,00
1.198,00
165.795,65
145.440,40
8.229,45
26.149,88
57.408,38
600.000,00
56.000,00
120.000,00
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Voor de aanpassingen en verminderingen in de investeringsuitgaven voor 2022 en de volgende
jaren zijn er diverse, samenhangende, redenen. Deze aanpassingen betreffen correcties op
globale budgetlijnen. Er kan bijgevolg geen lijst van onderliggende investeringsdossiers
worden overgemaakt, aangezien deze correcties geen betrekking hebben op dossiers. Er worden
dan ook geen investeringen geschrapt.
Bij de instap in de Beleids- en Beheerscyclus brengt een lokaal bestuur het gecumuleerde
budgettaire resultaat van het vorig dienstjaar (ic. 2021) in de begroting in, d.w.z. het laatste
boekjaar voor de instap. Dit is een eenmalige beweging, die zich specifiek voordoet bij de eerste
instap in de BBC. Bij de opmaak van het Meerjarenplan 2022-2025 en het budget 2022 kon dat
gecumuleerde budgettaire resultaat enkel worden geraamd. Op basis van de jaarrekening 2021
(die in het voorjaar 2022 werd overgemaakt aan de Vlaamse Gemeenschap voor controle en
dus nog niet finaal is goedgekeurd) werd dit resultaat aangepast in onderhavige aanpassing van
het meerjarenplan.
Het gecumuleerd budgettair resultaat van het vorige boekjaar (2021) werd initieel geraamd op
129,62 miljoen euro. Op basis van de gegevens van de rekening 2021 kan dit worden verhoogd
tot 156,05 miljoen euro. Dit bedrag is samengesteld uit 89,97 miljoen euro over te dragen saldi
(aanwendingen 2021), 66,08 miljoen euro middelen in de diverse reservefondsen. Het aandeel
van de over te dragen saldi (ex-vastleggingen 2021 en eerder) van vorige dienstjaren werd als
volgt (terug) ingeschreven in het Meerjarenplan 2022-2025: 73,02 miljoen euro in 2022, 8,87
miljoen euro in 2023 en 5,70 miljoen euro in 2024. Dit wordt in onderhavige aanpassing van
het meerjarenplan gecorrigeerd.
De bedragen die uit het resultaat in de respectieve jaren opnieuw zijn ingeschreven, worden
gedefinieerd als aanwendingen. In 2021, voorafgaand aan de opmaak van het Meerjarenplan
2022-2025, werd een evaluatie en inschatting gemaakt van welk deel van de uitgaven (zowel
investeringen als exploitatie) op het einde van 2021 nog niet zou zijn uitgevoerd. De ramingen
en de kredieten om die uitgaven in 2022 of later te kunnen uitvoeren werden ingeschreven in
het Meerjarenplan 2022-2025. De rekening 2021 geeft vervolgens een definitieve stand van
zaken. Daaruit blijkt dat een aantal uitgaven die verschoven werden van 2021 naar 2022, alsnog
gerealiseerd werden in 2021 en dat een aantal uitgaven die gepland waren voor 2021 alsnog
diende te verschuiven naar 2022. Deze correcties worden in onderhavige wijziging
doorgevoerd.
Tegelijk evolueren we met de instap in de BBC van een vastleggingsbudget naar een
transactiebudget. Bij de opmaak van het initiële Meerjarenplan werd het budget voor diverse
investeringen aanvankelijk nog in de ‘oude’ budgettaire (vastlegging) logica voorzien. In de
BBC-logica worden de middelen echter voorzien op het tijdstip (dus jaar) waarop de transactie
(betaling) plaatsvindt. Dat betekent dat het budget (zeker voor grote investeringen) sterker
wordt gespreid in de tijd. Dit wijzigt evenwel niets aan het volume van investeringen, zoals
opgenomen in het Investeringsplan 2021-2025 van de VGC.
Zoals uit onderstaande schema’s uit de strategische nota’s van het Meerjarenplan 2022-2025 en
de Aanpassing van het Meerjarenplan blijkt, verschuiven in globo zowat 6 miljoen euro aan
investeringssubsidies van 2022 naar 2023, 2024 en 2025. Voor die laatste 3 jaren is er dan ook
geen vermindering van de investeringen, doch wel een stijging.

- 25 Het saldo van de vermindering in 2022 is verder vooral toe te schrijven aan uitgaven die bij de
opmaak van het initiële Meerjarenplan werden verschoven van 2021 naar 2022, maar
uiteindelijk alsnog gerealiseerd (betaald) werden in 2021. Tot slot, was er ook sprake van een
aantal dubbeltellingen. Deze correcties worden in onderhavige Aanpassing van het
Meerjarenplan doorgevoerd.
Initieel Meerjarenplan 2022-2025

Aanpassing van het Meerjarenplan 2022-2025
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Inrichtende macht
Scholengroep 8: Brussel
Stad Brussel

Naam
Atheneum Brussel
Campus Droomboom

Gemeente
Brussel
Laken

Net
GO
OGO

Niveau
SO
BaO-SO

Inrichtende macht
Lucerna

Campus Innova

Anderlecht VGO

BaO-SO

Sint-Goedele Brussel

Schaarbeek VGO

BaO-SO

Scholengroep 8: Brussel

Campus Kompas
Schaarbeek
Campus Pacheco

Brussel

BaO-SO

Nieuwbouw KDV, basisschool en
secundaire school Pachecosite

220

Gemeente Anderlecht

Campus Walcourt-Deleers

Anderlecht OGO

BaO-SO

480

Scholengroep 8: Brussel

Campus Walcourt-Deleers

Anderlecht GO

BaO-SO

Gemeente Koekelberg
Scholengroep 8: Brussel
Gemeente Vorst
School met de Bijbel De
Schatkist vzw
Scholengroep 8: Brussel

De Kadeekes
De Kleine Geuzen
De Puzzel
De Schatkist

Koekelberg
Jette
Vorst
Haren

OGO
GO
OGO
VGO

BaO
BaO
BaO
BaO

De Stadsmus

Oudergem

GO

BaO

Katholiek Onderwijs
Brussel Annuntiaten
Scholengroep 8: Brussel

Imelda basisschool

VGO

BaO

GO

BaO

Nieuwbouw, renovatie en turnzaal

118

Scholengroep 8: Brussel

Ulens

GO

BaO

Nieuwbouw

384

Gemeente Jette

Poelbos

Sint-JansMolenbeek
NederOverHeembeek
Sint-JansMolenbeek
Jette

Bouw scholencampus (KDV, BaO,
SO)
Bouw scholencampus (KDV, BaO,
SO)
Renovatie en ontdubbeling
Renovatie en nieuwbouw (d&b)
Nieuwbouw
Aankoop, werken na aankoop en
nieuwbouw
Afbraak, nieuwbouw en renovatie site
Brouckere (d&b) en verhuis Invalide
Nieuwbouw en renovatie

OGO

BaO

Nieuwbouw

144

Kasteel Beiaard

GO

Dossier
+BaO +SO
Renovatie site Vaartstraat
150
Nieuwbouw 2022 BaO en
229
144
tienerschool (AGION wachtlijst en
capac 2022-2024)
Renovatie- en nieuwbouwwerken
330
kantoorgebouw (SO),
omgevingswerken en modulaire units
Nieuwbouw site Gallaitstraat
340
720
194

800
50
204
99
82
24
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Brussel Annuntiaten
Sint-Goedele Brussel

Scheutplaneet

Anderlecht VGO

BaO

Sint-Guido-Instituut

Anderlecht VGO

SO

Katholiek Onderwijs
Brussel Annuntiaten

Sint-Joris

Brussel

BaO

Sint-Goedele Brussel

Sint-Jozefschool (na
verhuis)

Anderlecht VGO

BuBaO

Lutgardisscholen Brussel
vzw
Sint-Goedele Brussel

Sint-Juliaan

Oudergem

VGO

BaO

Renovatie kloostergebouw

Sint-Jans- VGO
Molenbeek
Sint-Pieterscollege Leopold Jette
VGO
I

BaO

Nieuwbouw en eerste uitrusting

195

BaO

150

Sint-Goedele Brussel

Sint-Pieterscollege SO

Jette

SO

Rudolf Steinerschool
Brussel
Scholengroep 8: Brussel

Steinerschool Brussel

Anderlecht VGO

BaO

Uitbreiding op dakverdieping en
aankoop fitness met werken na
aankoop (en huur modulaire
units/gebouw)
uitbreiding na verhuis VP StPieterscollege BaO Leon
Theodoorstraat
Nieuwbouw

Zavelberg

GO

BaO

Nieuwbouw site ifv stopzetting
Knapzak (d&b)

98

Ignatius Scholen in
Beweging
Sint-Goedele Brussel

Sint-Jan Berchmanscollege

SintAgathaBerchem
Brussel

VGO

BaO

renovatie nieuwbouw BaO SJB 2021

32

Sint-Lutgardis

Ganshoren VGO

BaO

Nieuwbouw, verbouwingswerken en
eerste uitrusting

198

Sint-Goedele Brussel

VGO

Sint-Martinus

VGO

Totaal

Totaal capaciteitsuitbreiding BaO 2019-2024:
Totaal capaciteitsuitbreiding SO 2019-2024:
Totale kostprijs VGC 2019-2024:

Renovatie incl. omgevingsaanleg en
nieuwe turnzaal
renovatie en uitbreiding SO Dr.
Jacobsstraat
Aankoop en renovatie site Nieuwland
(lager) en tijdelijke opvang
Moutstraat
Renovatie site Itterbeekselaan (na
verhuis St-Guido-instituut)

152
150
135

15
64

250

183

3.746

3.746
2.588
184.523.462 euro

2.588
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De beleidslijn is dat bij grote VGC-onderwijsprojecten ook sportzalen worden gebouwd en dit
met de bedoeling om deze na schooltijd open te stellen voor de Nederlandstalige sportclubs. De
VGC-sportdienst neemt ofwel zelf het (naschools) beheer op van sportzalen of begeleid scholen
bij het naschools beheer. In bijlage vind je overzicht en gebruik wat betreft 2022.
Daarnaast kent de VGC investeringssubsidies toe. De bedoeling van deze subsidie is om een
steeds uitgebreider netwerk van sportzalen (aanvulling op boven) binnen het N-netwerk die
prioritair openstellen naar Nederlandstalige sportwerkingen te realiseren. Het zijn voornamelijk
scholen waarbij een samenwerkingsovereenkomst wordt afgesloten betreffende de naschoolse
openstelling van deze schoolsportzalen. De VGC investeert ook in sportinfrastructuur die in
eigen beheer is van sportclubs. Sportorganisaties kunnen investeringssubsidies vragen en zij
kunnen beroep doen op vzw FIX voor herstellingen en renovaties. De VGC subsidieert voor
cultuur jeugd en sportorganisaties een eigen FIX ploeg die ten dienste staat van deze
organisaties voor herstelling etc. Fix deed in het verleden al werken voor lokaal RWDM-girls,
voor Pool is Cool (Flow) en voor Les Gazelles (sportswitch in). In het najaar staat een rondgang
van Fix gepland bij de sportclubs die over eigen (sport) infrastructuur beschikken.
Daarna is een overzicht van alle sportinvesteringssubsidies tussen 2019 en 2022 terug te vinden.
Sportclubs en andere organisaties die op zoek zijn naar sportinfrastructuur voor de organisatie
van sportief aanbod worden verder geholpen in hun zoektocht naar geschikte accommodaties
Sportzalen in eigen beheer
Specifiek voor Campus Comenius is er 1 VTE voorzien voor het algemeen gebouwbeheer van
het Vrijetijdspunt dat ruimer is dan de sportzaal.
Voor het beheer van de 3 sportzalen, waarvan 2 enkel naschools, is er daarnaast een
personeelsploeg voorzien van 5,6 VTE
1 VTE deskundige zaalbeheer (niveau B2): aansturing personeel, inhoudelijke opvolging en
verbeterprocessen
2 VTE zaalbeheer (niveau C): toezicht, aanspreekpunt, orde en netheid + administratie
2,6 VTE zaalwachter (niveau C/D): toezicht, aanspreekpunt, orde en netheid
Het sportzaalbeheer betekent de opvolging van de administratie van de sportzaal (zaalplanning,
contracten, facturatie). Bewaken van de veiligheid, orde, netheid in de accommodatie. Het
beheer van het sportmateriaal en de organisatie van het toezicht in de sportzalen.
De deskundige zaalbeheer maakt de werkroosters op en stuurt de personeelsploeg aan.
Inhoudelijk volgt zij het zaalbeheer op ism de zaalbeheerders en de zaalwachters.
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Adres: Dapperenstraat 20 te Koekelberg
In gebruik sinds 2017


Gebruik overdag

GO! CLW Castor
GO! Comenius Basisschool
GO! Comenius Secundair
Institut des Ursulines
MOEV vzw


lessen LO
lessen LO
lessen LO
lessen LO
schoolsport

Naschools gebruik

Club/organisatie
Brussels Education Centrum vzw
Brussels United Indoor FC
Brusselse Zaalvoetbalcompetitie met:
BBFC, Bebolitas, Boobie Trap, Daringwoman
FC Eliza, FC Motivée, Les Filles du Block, BXL
Jeugdhuizen ladies, RWDM Girls
Bruz’elles
Daringmen
Dashtereirs
D’Broej vzw (Centrum West)
DC Thuis vzw
DC Zonnelied Kadans vzw
De Ploug vzw
DikkenBal Monk
Elite overtime
FC Eliza
FRIends & Scream United vzw
La Rojita
Metallurg Brasseurs
Molenbeek Rebels Basketball
Racing Eunk
Rapid Emile
RC Sanfing Knights
Real Andalucia
Roskamikaas
RWDM Girls
RWDM Girls vzw
Soda JC
Steaua Simonis
Vaarttorpedo’s

basketbal recreatief
zaalvoetbal competitie
zaalvoetbal basketball- 29 - ladies

training basketball/bbb/…
zaalvoetbal competitie
zaalvoetbal competitie
zaalvoetbal / basketbal jeugd training
basketbal (G-sport)
basketbal (G- sport)
badminton training
zaalvoetbal competitie
basketball training
zaalvoetbal training en competitie ladies
zaalvoetbal basketball- 29 - (G-sport)
zaalvoetbal competitie
zaalvoetbal competitie
basketbal jeugd training en competitie
zaalvoetbal competitie
zaalvoetbal training
zaalvoetbal competitie
zaalvoetbal competitie
zaalvoetbal competitie
zaalvoetbal training en competitie
zaalvoetbal jeugd training en competitie
zaalvoetbal competitie
zaalvoetbal competitie
zaalvoetbal competitie
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Badminton
maxi-fit
multimove (jeugd)
sportacademie (jeugd)
Gold-aanbod (senioren)
zaalvoetbal competitie

Vlaamse Brusselse Media
Bezettingsuren per week naschools: 52u30
Sportzaal E. Hiel
Adres: Freesiadreef 7 te Schaarbeek
In gebruik sinds 2009


Naschools gebruik:

club/organisatie
Aïkido l’harmonie
Bad-Ton Schaarbeek
Brussels Volley
Dino Brussels
Family Team BXL
FC Shotakoté
FC Welkom
Friski’s & Sveti’s
Futsal Jdn Schaarbeek
Kluwer
Le Coq Sportief
Ma Mbo Schaerbeek
MOEV
Olympia Schaarbeek
The BG’s
VGC-Sportdienst

gevechtsport jeugd recreatief
badminton training
volleybal jeugd/volwassenen training en competitie
basketbal jeugd/volwassenen training en competitie
zaavoetbal competitie
zaalvoetbal competitie
zaalvoetbal competitie
fitness/yoga/pilates recreatief
zaalvoetbal jeugd training en competitie
zaalvoetbal competitie
zaalvoetbal competitie
zaalvoetbal competitie
Schoolsport
gymnastiek jeugd training
zaalvoetbal competitie
jeugd recreatief:
badminton recreatief, bewegingsschool, bewegingstuin
(G-sport), multimove, sportacademie

Bezettingsuren per week naschools: 55u30

- 31 St-Michel-site
Adres: Picardstraat 170 te Sint-Jans-Molenbeek
In gebruik sinds september 2021


Naschools gebruik:

Clubs/organisaties
Black Devils Vorst
Elite Overtime
Etage Tropical
FC Bandido
FC Motivée
FC Timmy Simonis
Galaxy Acedemy
Gold Academy vzw
JeugdHuizen Ondersteuning Brussel vzw
Minor-Ndako Sport vzw
Molenbeek Rebels Basketball vzw
Y Nada Mas BXL

basketball training
basketball competitive
dans (salsa) recreatief
zaalvoetbal competitive
zaalvoetbal training
zaalvoetbal competitive
zaalvoetbal jeugd recreatief
zaalboetbal jeugd recreatief
zaalvoetbal training en competitie basketbal recreatief
zaalvoetbal training, wedstrijden
basketball jeugd training
zaalvoetbal competitive

Bezettingsuren per week: 38 u
Sportzaal die beheerd wordt door de school zelf (met ondersteuning van Sportdienst)
Campus Kompas (Gallait)
Adres: Gallaitstraat 58 te Schaarbeek
In gebruik sinds september 2021
Intensieve begeleiding opstart naschools beheer vanaf september 2021, opmaak zaalplanning
uitleg
Naschools gebruik door de volgende clubs en organisaties met sportaanbod: bezettingsuren =
53u30 per week
Clubs/organisaties
BBFC
D’Broej Ratatouille
Dino Brussels
Elite Formation Futsal Brussels
Family Team BXL
Futsal Jdn Schaarbeek
GC De Kriekelaar
Kafka
KFK Wojje/Kafka
Olympia Schaarbeek

zaalvoetbal competitive
Omnisport jeugd recreatief
Basketbal jeugd training
zaalvoetbal jeugd training en competitie
zaalvoetbal competitive
zaalvoetbal jeugd training en competitie
Omnisport recratief
zaalvoetbal competitive
zaalvoetbal competitive
Gymnastiek jeugd training
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Stoemp
Zebrasseurs

zaalvoetbal competitive
zaalvoetbal competitive
Zaalvoetbalcompetitie

Overzicht sportinfrastructuursubsidies 2019-2022
Subsidiebedrag

Organisatie

Wat
renovatie van de onderbouw van de sportvloer, het plafond,
GO! Scholengroep
de muren, de elektriciteit van de sporthal van Basisschool
Brussel
De Kleurdoos
66.000
GO! Scholengroep
vaste basisuitrusting van de sportzaal van Basisschool
Brussel
Balder
24.000
GO! Scholengroep
vaste basisuitrusting van de sportzaal van Basisschool
Brussel
Carolus Magnus
22.500
aanpassingen aan de inkomdeuren en het toezichtlokaal en
Vier-windenschool
de vernieuwing van de systemen voor naschoolse toegang
15.000
Sport, cultuur en vrije vernieuwing van de belijning van de sporthal Richard
tijd Ganshoren
Bauthier
4.000
Vrije Universiteit
heraanleg van het kunstgras gelegen tussen de sportzalen l1
Brussel
en l3 van het sportcomplex op de campus oefenplein
50.000
studiekosten voor het zwembadcomplex op de
dakconstructie van de toekomstige Manufakture; gelegen op
NV Abattoir
de Abattoirsite te Anderlecht
104.000
Ignatius scholen in
aankoop sportuitrusting voor de sportzaal van het Sint-Janbeweging
Berchmanscollege
23.000
Principeakkoord voor verzwaring funderingen Manufakture
NV Abattoir
voor het zwembadproject
1.064.800
Ignatius Scholen in
Beweging
Brussels Brazilian
Jiu-Jitsu Academy

renovatiewerken aan het zwembad van het Jan-vanRuusbroeckollege
gevechtssportmatten voor de opstart van een nieuwe
werking in Sint-Joost-ten-Node

Anderlecht Tennis
vzw
GO! Scholengroep
Brussel

vervanging van de verlichting in de overdekte tennishallen
gelegen in de Fruitstraat te Anderlecht
vaste sportuitrusting voor de sportzaal van Basisschool De
Telescoop

Royal Olympia
Korfbal Anderlecht
vzw Zonder Handen
vzw Brussels
Brazilian Jiu-Jitsu
Academy

vernieuwing verwarmingsketel nevenaccommodatie
kunstgrasvelden
de aankoop circusmateriaal voor hun buwerking in de
sportzaal van GO! Basisschool De Kleurdoos
de aankoop van gevechtssportmatten voor de opstart van
een werking in de sportzaal van GO! Basisschool De
Kleurdoos

Brussels Boxing
Academy

de aankoop van een mobiele boksring voor hun werking in
de sportzaal van GO! Basisschool De Kleurdoos

125.000
6.500
7.500
29.500
10.000
1.450

2.650
5.000
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Vzw Scheppers
Anderlecht

herstelling van het kunstgrasveld en verlichting van het
Sint-Niklaasinstituut

GO! Scholengroep
Brussel

aankoop van duurzame sportuitrusting voor de sporthal van
Basisschool De Kleurdoos
aankoop van duurzame sportuitrusting voor de sporthal van
Campus Kompas

Vzw Sint-Goedele
Gold Academy
Postformation and
Scout vzw
Gemeente Sint-Gillis
GO! Scholengroep
Brussel
Pool is Cool vzw

aankoop van duurzaam sportmateriaal voor de werking in
Sint-Jans-Molenbeek en Anderlecht
aankoop van duurzaam sportmateriaal voor ECAM-site
aankoop van duurzame sportuitrusting voor de sporthal van
GO!4cITy
FLOW 2021
Bijkomend principeakkoord voor verzwaring funderingen
NV Abattoir
Manufakture voor het zwembadproject
vzw School met de
aankoop van duurzame sportuitrusting voor de sporthal van
Bijbel – De Schatkist Basisschool De Schatkist
Vzw Vrije Katholieke aankoop van duurzame sportuitrusting voor de sporthal van
Scholen Anderlecht
Basisschool De Scheutplaneet
GO! Scholengroep
Brussel
GO! Scholengroep
Brussel
Turnclub Olympia
Schaarbeek

aankoop van duurzame sportuitrusting voor de sporthal van
Basisschool Theodoortje
aankoop van duurzame sportuitrusting voor de sporthal van
Basisschool Ulens
aankoop van duurzaam gymmateriaal voor de uitbreiding
van de clubwerking in Campus Kompas

34.450
66.550
30.000

13.000
25.000
30.000
70.000
735.200
20.000
30.000
20.000
25.000
20.900

Sportclubs
Voor het seizoen 2020-2021 werden 162 sportverenigingen gesubsidieerd, 157 voor hun
jaarwerking en 5 via een startsubsidie (overzicht in onderstaande tabellen A en B).
Onderstaande clubs werden enkel erkend, maar niet gesubsidieerd voor werkjaar 2020-2021.
Vaak omdat ze geen of een onvolledig verslag indienden:
1. Boes Booze
2. Dashtereirs
3. FC Dikken Deem
4. Luvok
5. Royal Sporting de Brusselse Jeugdhuizen West
6. Sparta ZVC
7. Steaua Simonis
8. SV Beertjes
9. Torbalclub Dos Woluwe
10. vzw Brussels Underwater Hockey
Het behoud van een erkenning is belangrijk gezien een erkende club aanspraak kan maken op
het ontlenen van materiaal bij de Uitleendienst en van een voordeeltarief kan genieten bij de
huur van VGC-sportinfrastructuur.

- 34 In dit seizoen waren er 12.127 sportende leden actief in de verenigingen en werden 54.472 uren
sportaanbod georganiseerd, waarvan 33.331 uren jeugdsportaanbod. 77 % van het
jeugdsportaanbod wordt begeleid door gediplomeerde jeugdsportbegeleiders.
Sportseizoen 2021-2022
De werkingssubsidies voor het seizoen 2021-2022 moeten nog toegekend worden. Dit gebeurt
in het najaar 2022 op basis van de werkingsverslagen van de sportclubs.
Alle erkende sportclubs worden gevraagd een werkingsverslag in te dienen. Momenteel zijn dit
er 174 (aantal clubs gestopt, aantal bijkomende nieuwe erkenningen) – zie hieronder.
Een aantal clubs (zie tabel C) kregen in het najaar 2021 al voorschotten op deze
werkingssubsidies, nl. die clubs die een grote kost hebben rond officieel tewerkgestelde
begeleiders en een voorschot wensen.
Sportseizoen 2022-2023 (convenanten)
Voor het sportseizoen 2022-2023 zullen 6 sportclubs via een convenant gesubsidieerd worden.
Dit gebeurt dan in kalenderjaren. Het jaarlijks subsidiebedrag wordt voor 2022 gereduceerd tot
een derde (september-december 2022). Met Ritterklub wordt eerst een overeenkomst gesloten
(komt op college juli) en zal pas in de loop van 2023 omgezet worden in een convenant. De
subsidiebedragen zijn opgenomen in Tabel D hieronder.
TABEL A
Werkingssubsidies aan sportverenigingen - per collegebesluit (totaal: 87.905,02 EUR)

Toekenning aan en uitbetaling op rekeningnummer van

Identificatie

vzw BBRFC Celtic, Triomflaan 52 te 1160 Brussel
(Oudergem)

0859.668.438

vzw Atletiekvereniging Molenbeek, Werkhuizenstraat 25 te
1080 Brussel (Sint-Jans-Molenbeek)

0462.236.177

vzw Grand Slam, Fruitstraat 73 te 1070 Brussel (Anderlecht)

0466.381.245

vzw Molenbeek Rebels Basketball, Gillonstraat 23 te 1210
Brussel (Sint-Joost-ten-Node)

0729.999.135

vzw Sport en Spel, Schoolstraat 76 te 1080 Brussel (SintJans-Molenbeek)

0469.484.651

vzw Zwemclub Guppies Ganshoren, Richard Braibantstraat
8 te 1083 Brussel (Ganshoren)

0862.962.577

vzw Ritterklub Vlaamse Sportvereniging Jette, Jean Joseph
Crocqlaan 54 te 1090 Brussel (Jette)

0410.575.957

Subsidie 20-21
12.735,01 EUR
11.198,81 EUR
13.291,90 EUR
11.805,64 EUR
13.799,07 EUR
14.573,34 EUR
10.501,25 EUR

- 35 TABEL B
Werkingssubsidies per collegelidbesluit (totaal: 198.709,93 EUR)
Toekenning aan en uitbetaling op rekeningnummer van

Identificatie

Subsidie 20-21

vzw Nemo’s Diving, T. De Cuyperstraat 225 b3 te 1200
Brussel (Sint-Lambrechts-Woluwe)

0869.644.986

2.968,00 EUR

Albacars Futzaal, Edouard Beneslaan 179/1 te 1080
Brussel (Sint-Jans-Molenbeek)

-

470,45 EUR

Anderlechtse badmintonclub ABC’78, Walcourtstraat 35 te
1070 brussel (Anderlecht)

-

568,00 EUR

Badminton 50+, Zaterdagplein 6 te 1000 Brussel

-

333,00 EUR

Bad-Ton Schaarbeek, Voltairelaan 28 te 1030 Brussel
(Schaarbeek)

-

652,75 EUR

vzw Ban Sen Juku - Sch. Dr 10.000 Strom., Auguste
Lambiottestraat 31 te 1030 Brussel (Schaarbeek)

0435.803.380

3.460,20 EUR

BC Carambol Haren, Kortenbachstraat 37 te 1130 Brussel
(Haren)

-

300,00 EUR

Bebolitas, Th. De Cuyperstraat 161/B16 te 1200 Brussel
(Sint-Lambrechts-Woluwe)

-

344,75 EUR

Berchemse Wandelclub, Jules Besmestraat 125 te 1081
Brussel (Koekelberg)

-

300,00 EUR

Bergstijgers Brussel, Werkhuizenstraat 3-5 te 1080 Brussel
(Sint-Jans-Molenbeek)

-

1.498,67 EUR

vzw Bevers-Castors-Diving, Zeypstraat 47 te 1083 Brussel
(Ganshoren)

0414.741.019

3.059,15 EUR

BG Schaarbeek, Papaverstraat 35 te 1030 brussel
(Schaarbeek)

-

317,50 EUR

Biljart Club Familia, Frans Vekemansstraat 131 te 1120
Brussel (Neder-Over-Heembeek)

-

300,00 EUR

Blijf Fit, Rue de L'aerodrome 13 te 1130 Brussel (Haren)

-

500,00 EUR

Bob Merlo, Jean De Greefstraat 1 te 1083 brussel
(Ganshoren)

-

373,13 EUR

BRU-Bike, Charles Meerstraat 53 te 1030 Brussel
(Schaarbeek)

-

300,00 EUR

Brussels Jump Club Ropeskipping, Steenweg op Merchtem
9 te 1080 Brussel (Sint-Jans-Molenbeek)

-

531,00 EUR

Brussels United Indoor FC, De Koninckstraat 95 te 1080
Brussel (Sint-Jans-Molenbeek)

-

352,50 EUR

- 36 vzw Budo Jiunoh, Huldergemlaan 30 bus 2 te 1020 Brussel
(Laken)

0443.310.883

300,00 EUR

Complex VUB Brussel, Boerenstraat 93 te 1040 Brussel
(Etterbeek)

-

649,00 EUR

Daringmen, Vlaamsesteenweg 37 te 1000 Brussel

-

387,50 EUR

Daringwomen, Léon Autriquestraat 13 te 1081 Brussel
(Koekelberg)

-

483.75 EUR

De Ploug, Gewijde-boomstraat 102 te 1050 Brussel
(Elsene)

-

300,00 EUR

De Vrolijke Kruisboogschutters, Heembeekstraat 280 te
1120 Brussel (Neder-Over-Heembeek)

-

604,52 EUR

De Wulle Biesten, Heembeekstraat 216 te 1120 Brussel
(Neder-Over-Heembeek)

-

384,38 EUR

Dikken Bal Monk, Birminghamstraat 57 te 1080 Brussel
(Sint-Jans-Molenbeek)

-

352,50 EUR

Elzengym en Sport, Emile Banningstraat 80 te 1050
Brussel (Elsene)

-

300,00 EUR

vzw Etage Tropical, Port Arthurlaan 33 te 9000 Gent

0467.843.470

592,50 EUR

FC Eliza, Jules Besmestraat 99 te 1081 Brussel
(Koekelberg)

-

370,00 EUR

FC Motivée, Alexandre Markelbachstraat 43 te 1030
Brussel (Schaarbeek)

-

362,67 EUR

FC Shotakoté, Steenweg op Waver 604 te 1040 Brussel
(Etterbeek)

-

370,00 EUR

FC Talent, Vijverstraat 58 te 3040 Huldenberg

-

300,00 EUR

FC Timmy Simonis, Ruslandstraat 31 te 1060 Brussel
(Sint-Gillis)

-

370,00 EUR

Fedos Anderlecht Centrum, Lenniksebaan 193 bus 201 te
1070 Brussel (Anderlecht)

-

300,00 EUR

Fedos Nordic Walkers, Zaterdagplein 6 te 1000 Brussel

-

757,56 EUR

Fietsclub 50+, Zaterdagplein 6 te 1000 Brussel

-

300,00 EUR

Gavo Ganshoren, Homeplein 7 te1083 Brussel
(Ganshoren)

-

458,40 EUR

Zwemclub De Eendjes NOH, Alchemiststeeg 21 te 1120
Brussel (Neder-Over-Heembeek)

-

2.232,66 EUR

Hatha Yoga De Markten, Van Elewyckstraat 15 te 1050
Brussel (Elsene)

-

384,00 EUR

Het Klaverke, Bamboestraat 16 te 1190 Brussel (Vorst)

-

300,00 EUR

- 37 ITF Etterbeek, Gabriel Emile Lebonlaan 4 te 1160 Brussel
(Oudergem)

-

451,57 EUR

Jetexpress, Begonialaan 18 te 3090 Overijse

-

354,02 EUR

KFK Wojje, Visverkopersstraat 21 te 1000 Brussel

-

300,00 EUR

Kinder Voetbal Academie, Kogelstraat 29 te 1000 Brussel

-

792,50 EUR

Gymclub Forum, Henri Simonisstraat 3 te 1160 Brussel
(Oudergem)

-

588,39 EUR

FC Bebo, Ieperlaan 86 te 1000 Brussel

-

300,00 EUR

De Treffers, Bondgenotenstraat 54 te 1190 Brussel (Vorst)

-

300,00 EUR

Boobie Trap, Vital Riethuisenlaan 38 te 1083 Brussel
(Ganshoren)

-

373,13 EUR

Annapurna Brussels Club, Vruchtbaarheidslaan 50 te 1070
Brussel (Anderlecht)

-

1.978,19 EUR

Koninklijke Kring Woluwe Velo, Kasteel Kieffeltstraat 24
te 1200 Brussel (Sint-Lambrechts-Woluwe)

-

300,00 EUR

Las Chicas, Landbouwstraat 59 te 2800 Mechelen

-

300,00 EUR

Le Coq Sportief, Doornikstraat 6 te 1000 Brussel

-

352,50 EUR

Media Markt Nieuwstraat, Edmond Tollenaerestraat 13 te
1020 Brussel (Laken)

-

412,50 EUR

Metallurg Brasseurs, Anspachlaan 77 te 1000 Brussel

-

352,50 EUR

Minor-Ndako Sport, Vogelenzangstraat 76 te 1070 Brussel
(Anderlecht)

-

3.077,19 EUR

Okra Jette, Leon Theodorstraat 57 te 1090 Brussel (Jette)

-

723.02 EUR

Okra – Andante, Kleine Kerkstraat 18 te 1150 Brussel
(Sint-Pieters-Woluwe)

-

307,50 EUR

PC Djembees, Frans Vekemansstraat 131 te 1120 Brussel
(Neder-Over-Heembeek)

-

300,00 EUR

Petanqueclub Stokkel, Uilenstraat 43 te 1150 Brussel (SintPieters-Woluwe)

-

300,00 EUR

Ping-Pong Vrienden, Kasterlindenstraat 86 te 1082 Brussel
(Sint-Agatha-Berchem)

-

504,00 EUR

PK Sport, Pleinlaan 2/IR te 1050 Brussel (Elsene)

-

453,00 EUR

Pluimvee, Timmerhoutkaai 7 bus 14 te 1000 Brussel

-

446,25 EUR

Rapid Emile, Zelfbestuursstraat 20 te 1070 Brussel
(Anderlecht)

-

300,00 EUR

RC Sanfing Knights, Sint-Martinuskerkstraat 118 te 1083
Brussel (Ganshoren)

-

335,00 EUR

- 38 Roller club Koekelberg, Driehoekstraat 79 bus 2 te 9451
Kerksken

-

300,00 EUR

Roskamikaas, Vlaamsesteenweg 9 te 1000 Brussel

-

317,50 EUR

Royal Billard Club Fantaisistes, Chaussee de Wemmel 281
te 1090 Brussel (Jette)

-

300,00 EUR

Royal Sporting de Brusselse Jeugdhuizen,
Roodebeeksteenweg 270 te 1200 Brussel (SintLambrechts-Woluwe)

-

1.261,55 EUR

Shin Gi Tai Jette, Sikkelstraat 9 te 1703 Schepdaal

-

435,00 EUR

Shin Shin Aikido Kan, Bretagnestraat 21 B.2 te 1200
Brussel (Sint-Lambrechts-Woluwe)

-

2.314,13 EUR

Soda JC, Demosthenesstraat 73 te 1070 Brussel
(Anderlecht)

-

335,00 EUR

Sportkring Veeweide 80, Busselenbergstraat 18 te 1070
Brussel (Anderlecht)

-

420,00 EUR

Stoemp, De Fierlantstraat 171/1 te 1190 Brussel (Vorst)

-

335,00 EUR

Tai Chi, Marcel Thirylaan 97/4 te 1200 Brussel (SintLambrechts-Woluwe)

-

1.067,81 EUR

Terpsichore etterbeek RUB Dansclub, Kloktorenstraat 21
te 1040 Brussel (Etterbeek)

-

343,20 EUR

TTC Alpha, Viaductstraat 82/A te 1050 Brussel (Elsene)

-

300,00 EUR

Turnclub Etterbecca, Kloktorenstraat 21 te 1040 Brussel
(Etterbeek)

-

340,00 EUR

Turnkring Hermelijn, Guillaume van Leeuwlaan 52 te 1140
Brussel (Evere)

-

321,00 EUR

Turnvereniging Blijf Jong, Van Overbekelaan 153 te 1083
Brussel (Ganshoren)

-

300,00 EUR

Vaarttorpedo’s, Eikenlaan 14 te 1820 Melsbroek

-

352,50 EUR

Voetbalclub Amoreal, Leopold II-laan 23 te 1080 Brussel
(Sint-Jans-Molenbeek)

-

390,00 EUR

V.C. KWB_NOH, Frans Vekemansstraat 131 te 1120
Brussel (Neder-Over-Heembeek)

-

446,25 EUR

0547.949.238

300,00 EUR

Voetbalclub FC Neerpede, M. Renardlaan 51 bus 50 te
1070 Brussel (Anderlecht)

-

1.086,14 EUR

Volleyballklub Stokkel, Grote Oppemweg 116 te 1970
Wezembeek-Oppem

-

300,00 EUR

AEK Etterbeek, Tintorettostraat 30 te 1000 Brussel

-

300,00 EUR

vzw Vlaams-Brusselse Media, Eugène Flageyplein 18 te
1050 Brussel (Elsene)

- 39 vzw Akhenaton Roei-school, Van Beesenlaan 17 te 1090
Brussel (Jette)

0462.542.520

1.320,00 EUR

vzw Anderlecht Tennis, S. Dupuislaan 223 bus 4 te 1070
Brussel (Anderlecht)

0420.906.655

1.300,00 EUR

vzw Anderlechtse Sportschutterskring, konijnenstraat 1 te
1070 Brussel (Anderlecht)

0454.915.251

1.134,78 EUR

vzw Be Optimal in Action @ sport, President
Rooseveltplein 20 te 8500 Kortrijk

0863.572.588

2.082,23 EUR

vzw Brussels Angels – American & Flag Football Team,
Eugène Baielaan 1 te 1070 Brussel (Anderlecht)

0453.643.858

1.526,66 EUR

Brussels Boxing Academy, Kogelstraat 29 te 1000 Brussel

-

0,00 EUR

vzw Brussels Brazilian Jiu-Jitsu Academy, Hovenierstraat
100 te 1081 Brussel (Koekelberg)

0630.634.216

0,00 EUR

vzw Brussels Bulls American & Flag Football Team,
Bloemkwekersstraat 120 te 1082 Brussel (Sint-AgathaBerchem)

0875.288.408

1.195,64 EUR

vzw Brussels Gay Sports, Kolenmarkt 42 te 1000 Brussel

0445.186.646

2.800,00 EUR

vzw Brussels Volley, Oorlogskruisenlaan 121 bus A te
1120 Brussel (Neder-Over-Heembeek)

0808.026.628

3.177,61 EUR

vzw Brussels Young Wrestling Style, De Lenglentierstraat
20 te 1000 Brussel

0846.780.801

1.765,46 EUR

Vzw Brusselse Atletiek Vereniging, Nieuwland 12 bus 1 te
1000 Brussel

0424.582.460

3.522,42 EUR

vzw Budo Club Berchem, 't Hof te Overbeke 6 te 1082
Brussel (Sint-Agatha-Berchem)

0415.817.917

4.547,99 EUR

vzw Byrrrh and Skate, Klein-Eiland 1 te 1070 Brussel
(Anderlecht)

0665.895.003

3.701,35 EUR

vzw Center and Target Fire Anderlecht, Konijnenstraat 1 te
1070 Brussel (Anderlecht)

0409.170.249

679,09 EUR

vzw Cheon Kwon Taekwondo Academy, Basilieklaan 323
bus 30 te 1081 Brussel (Koekelberg)

0720.492.838

1.604,60 EUR

-

3.381,68 EUR

vzw Dino Brussels, Emile Maxlaan 65 te 1030 Brussel
(Schaarbeek)

0865.043.129

7.236,83 EUR

vzw Everse Zwemclub Tybaert, Haachtsesteenweg 1031 te
1140 Brussel (Evere)

0870.335.765

2.652,61 EUR

vzw Friends &Scream United, Stillelaan 13 te 1180
Brussel (Ukkel)

0861.303.481

3.614,11 EUR

De Waterratjes, Vlazendaalstraat 18 te 1070 Brussel
(Anderlecht)

- 40 vzw Friskis & Svettis Brussels, Galliërslaan 35 te 1040
Brussel (Etterbeek)

0445.031.050

300,00 EUR

vzw Gold Academy Postformation and Scouting,
Kroonveldstraat 35 bus 3 te 1020 Brussel (Laken)

0725.519.121

6.007,67 EUR

vzw Gymclub Olympia Schaarbeek, Freesiadreef 7 te 1030
Brussel (Schaarbeek)

0697.657.256

4.787,85 EUR

vzw Jeugd sport België, Serviëstraat 34 te 1060 Brussel
(Sint-Gillis)

0889.577.694

2.109,00 EUR

vzw Koninklijke & Keizerlijke Gilde Sint-Sebastiaan, SintNikolaasstraat 49 te 1120 Brussel (Neder-Over-Heembeek)

0439.728.714

306,04 EUR

vzw Koninklijke Sporting F.C. Haren, Sporthalstraat 21 te
1130 Brussel (Haren)

0418.143.640

4.114,21 EUR

vzw Kureghem Boxing Academy, Léon Delacroixstraat 33
bus 6 te 1070 Brussel (Anderlecht)

2.279,26 EUR
0660.603.751

vzw Les Gazelles de Bruxelles, Marcqstraat 17 te 1000
Brussel

0555.737.546

0,00 EUR

vzw Najah BJJ Academy, Vilvoordsesteenweg 146 te 1120
Brussel (Neder-Over-Heembeek)

0504.879.852

2.090,00 EUR

vzw Nordic Fitness Center Brussels, Weldadigheidsstraat 7
bus 4 te 1210 Brussel (Sint-Joost-ten-Node)

0894.431.357

2.342,77 EUR

vzw Rising You, Louizalaan 54 te 1050 Brussel (Elsene)

0719.624.192

300,00 EUR

vzw Ganshoren Roller Club, Mutsaardlaan 77 bus 60 te
1020 Brussel (Laken)

0704.789.429

368,50 EUR

vzw Royal Cureghem Sportief, Henri Maesstraat 10 te
1070 Brussel (Anderlecht)

0413.327.688

4.206,95 EUR

vzw Royal Olympia Anderlecht Korfbal, Fruitstraat 73 te
1070 Brussel (Anderlecht)

0428.332.402

6.391,20 EUR

vzw Racing White Daring Molenbeek Girls,
Onafhankelijkheidstraat 102 te 1080 Brussel (Sint-JansMolenbeek)

0536.785.726

9.475,81 EUR

vzw Snelschaatsclub Easy Riders, Dapperenlaan 4 te 1200
Brussel (Sint-Lambrechts-Woluwe)

0422.519.429

580,50EUR

vzw Splash Brussel, Kerkeveldstraat 73-89 te 1020 Brussel
(Laken)

0699.922.504

2.519,42 EUR

vzw Sportsminded, Sint-Clemensstraat 6 te 1980 Zemst

0818.578.743

300,00 EUR

vzw ’t Vosje, Peter Benoitstraat 46 te 1800 Vilvoorde

0444.308.104

1.814,69 EUR

vzw T.C. Wijmenier, Kattestraat 112A bus 3 te 1082
Brussel (Sint-Agatha-Berchem)

0835.223.745

1.852,45 EUR

vzw The Black Devils Basketball Club Vorst, Van
Volxemlaan 325 te 1190 Brussel (Vorst)

3.441,35 EUR

- 41 0421.034.834
vzw V.U.B. Diving Center, Triomflaan 40 te 1160 Brussel
(Oudergem)

0876.441.421

1.285,04 EUR

vzw Volleybal Club Eureka, Augustin Delportestraat 6 te
1050 Brussel (Elsene)

0830.811.631

415,00 EUR

vzw Zaalvoetbal Rillpus’79 Etterbeek, Oudergemlaan 177
te 1040 Brussel (Etterbeek)

0424.317.788

300,00 EUR

vzw De Durvers, Trassersweg 448 te 1120 Brussel (NederOver-Heembeek)

0862.302.284

300,00 EUR

vzw Zwemclub De eendjes Schaarbeek,
Vandenbusschestraat 18 te 1030 Brussel (Schaarbeek)

0823.997.182

7.581,83 EUR

F.C. Foefkes, Jamarlaan 19a bus 1/13 te 1060 Brussel
(Sint-Gillis)

-

354,00 EUR

vzw Week Sport, Dokter Lemoinelaan 9 bus 9 te 1070
Brussel (Anderlecht)

0865.941.269

1.733,85 EUR

West-Uit, Helenalaan 30 te 1082 Brussel (Sint-AgathaBerchem)

-

300,00 EUR

Wolu-Wandelclub, LT Lippensstraat 7 te 1040 Etterbeek

-

300,00 EUR

WTC Haren Sport Plus, Harenheidestraat 111 te 1130
Brussel (Haren)

-

561,43 EUR

Yoga Centrum Evere, Oud-Kapellekelaan 8/13 te 1140
Brussel (Evere)

-

519,50 EUR

Yoga Club De Zonnegroet, Sint-Janskruidlaan 14 te 1070
Brussel (Anderlecht)

-

349,80 EUR

Yogaclub Ananda, Dapperenlaan 36/7 te 1200 Brussel
(Sint-Lambrechts-Woluwe)

-

489,00 EUR

Zaalvoetbalclub Den Hemel, L. De Bondtstraat 36 te 1731
Relegem

-

389,10 EUR

ZVC Rue de Flandre, Oude Molenstraat 285 te 1180
Brussel (Ukkel)

-

434,06 EUR

ZVC Sheffield Tuesday, Rouppeplein 18 te 1000 Brussel

-

352,50 EUR

ZVK Intoxicoche, Jean Gabinplein 5 bus 13 te 1090
Brussel (Jette)

-

300,00 EUR

Z.V.K. Joepie Oudergem, Dorpelingstraat 86 te 1160
Brussel (Oudergem)

-

427,50 EUR

Z.V.K. Saloon, De Limburg Stirumlaan 89 te 1780
Wemmel

-

399,00 EUR

De Badlakens, Steppestraat 16 te 1090 Brussel (Jette)

-

2.856,77 EUR

Zwemclub Wimber, Appelbloesemgaarde 77 te 1160
Brussel (Oudergem)

-

1.500,08 EUR

- 42 Les Filles du Block, Adolphe Buyllaan 73 te 1050 Brussel
(Elsene)

-

300,00 EUR

Bujinkan Dojo Brussel, Gemenebeemdenstraat 45 te 1120
Brussel (Neder-Over-Heembeek)

-

761,25 EUR

TABEL C
Aan onderstaande erkende sportverenigingen worden tevens voorschotten van de
werkingssubsidies toegekend voor de organisatie van een sportaanbod tijdens het werkjaar
2021-2022:
Dit zijn voorschotten op de kosten die deze clubs hebben met betrekking tot officieel
tewerkgestelde sportbegeleiders.
Toekenning aan en uitbetaling op rekeningnummer
van

Identificatie

Subsidie

vzw De Eendjes SchaarbeekVandenbusschestraat 18 te
1030 Brussel (Schaarbeek)

0823.997.182

6.939,00 EUR

vzw Gymclub olympia Schaarbeek, Freesiadreef 7 te
1030 Brussel (Schaarbeek)

0697.657.256

2.123,10 EUR

vzw Splash Brussels, Kerkeveldstraat 73-89 te 1020
Brussel (Laken)

0699.922.504

3.528,00 EUR

vzw Sport en spel, Schoolstraat 76 te 1080 Brussel (SintJans-Molenbeek)

0469.484.651

7.824,60 EUR

Tabel D
Volgende subsidies worden jaarlijks toegekend voor de uitvoering van het convenant vanaf 1
september 2022 tot en met 31 december 2025. Voor de periode 1 september 2022 tot en met 31
december 2022 wordt het bedrag berekend a rato van 4 maanden:
Toekenning aan
Uitbetaling op rekeningnummer van
Aquatix BXL vzw
Emile Bockstaellaan 107
1020 Laken
Atletiekvereniging Molenbeek Vzw
Werkhuizenstraat 25
1080 Sint-Jans-Molenbeek
Brussels Brazilian Jiu-Jitsu Academy
vzw
Hovenierstraat 100
1081 Koekelberg
Dino Brussels vzw
Emile Maxlaan 65

Identificatie

Bedrag voor 1
september 2022
t.e.m. 31
december 2022

Jaarlijks
bedrag voor
2023, 2024 en
2025

0699.922.504

21.667 EUR

65.000 EUR

0462.236.177

21.667 EUR

65.000 EUR

0630.634.216

33.000 EUR

99.000 EUR

0865.043.129

18.333 EUR

55.000 EUR

- 43 1030 Schaarbeek
Molenbeek Rebels Basketball vzw
Gillonstraat 23
1210 Sint-Joost-ten-Node
Ritterklub Vlaamse Sportvereniging
Jette vzw
Jean-Joseph Crocqlaan 54
1090 Jette
Racing White Daring Molenbeek Girls
vzw
Onafhankelijkheidstraat 102 bus 3
1080 Sint-Jans-Molenbeek

0729.999.135

34.000 EUR

102.000 EUR

0410.575.957

16.667 EUR

50.000 EUR

0536.785.726

19.667 EUR

59.000 EUR

Bijlage 5
CLB-medewerkers krijgen dezelfde indexering als de personeelsleden van de VGC. Er is dus
geen sprake van loonsvermindering maar van dezelfde indexering, al worden deze indexeringen
misschien niet op dezelfde tijdstippen verrekend maar via kleinere indexeringdotaties.

- 44 Bijlagen 6 en 7 - Erfgoedcel en erfgoedprojecten
Het budget wordt verhoogd met het oog op meer zichtbaarheid en een betere communicatie van
de verschillende erfgoedtrajecten. Aan ontvangstenzijde wordt een technische correctie
doorgevoerd (met actie ACT531).

Ontvangsten
Uitgaven
Saldo

Exploitatie
Vorig 2022 Wijz. 2022 Nieuw 2022
0
503.000
503.000
663.209
8.000
671.209
-663.209
495.000
-168.209

2023
495.000
673.209
-178.209

2024
495.000
683.209
-188.209

2025
495.000
674.209
-179.209

De ontvangsten via de cultureel erfgoedconvenant die de Vlaamse overheid afsluit met de VGC
in het kader van het erfgoeddecreet worden samengevoegd met de gecorreleerde uitgaven. Dit
is een technische correctie die terugkomt bij actie ACT531.
Meer duiding bij de uitgaven:
Naast de eigen werking van de erfgoedcel (53.000 euro) met projecten zoals de Erfgoedbank
Brussel, Buurten met Erfgoed en de ondersteuning van erfgoedprofessionals, zitten ook de
subsidies aan erfgoedorganisaties en -projecten (610.209 euro) vervat in deze actie.
Organisaties 2022:
Lasso vzw
Be.Brusseleir vzw
AMVB vzw
Brusselse Museumraad vzw
Epitaaf vzw

30.000 EUR
90.000 EUR
216.650 EUR
110.000 EUR
25 000 EUR

Erfgoedprojecten 2022 (tot op heden):
Project 'Avila Film’ van 1 januari tot en met 31 december 2022 Accattone Films
Meyboomplanting 2022 (9 augustus 2022) - De gezellen van Sint
Laurentius
De genese van de Vlaamse Vrijmetselarij (15 juni tot 30 september 2022) le musée belge de la franc-maconnerie
10 jaar festival ‘Alles es Just!’. 300 jaar café Aux Trois Rois (7 tot 9
oktober 2022) - sputnik
Half-en-half: feeding the city (1/09/2022 - 30/06/2023) - De Brigade
Terug naar de bron (1/09/2022 - 28/02/2023) – Coördinatie Zenne

15.000 EUR

2.500 EUR
7.000 EUR
10.000 EUR
15.600 EUR
11.000 EUR

- 45 Bijlage 8 – Regierol inzake lokaal cultuurbeleid
Deze actie is niet onderhevig aan de Aanpassing van het Meerjarenplan:

Ontvangsten
Uitgaven
Saldo

Exploitatie
2022
2.487.501
332.500
2.155.001

Wijz. 2022
0
0
0

2023
2.487.501
332.500
2.155.001

2024
2.487.501
332.500
2.155.001

2025
2.487.501
332.500
2.155.001

Het decreet lokaal cultuurbeleid voorziet de overdracht van Vlaamse subsidies naar de VGC
voor gemeenschapscentra, het streekgericht bibliotheekbeleid, de hoofdstedelijke bibliotheek
Muntpunt en de werkingsmiddelen voor het lokaal cultuurbeleid. Dit is begroot op 2.487.501
euro en de uitgaves staan op alle acties die te maken hebben met de gemeenschapscentra, SBB
inclusief de gevangenisbibliotheken, Muntpunt en het Lokale cultuurbeleid.
De VGC heeft een regiefunctie op vlak van lokaal cultuurbeleid en vult deze als volgt in:
-

Subsidiering van gemeentes: 313 000 euro wordt jaarlijks verdeeld over de 18 Brusselse
gemeenten die zijn ingestapt in het lokaal cultuurbeleid op basis van het aantal inwoners.
Eén gemeente is niet volledig ingestapt in het decreet: Sint-Lambrechts-Woluwe. De
VGC heeft voor deze gemeente de cultuurbeleidscoördinator in dienst genomen en
organiseert zelf de werkingsmiddelen. Het lokaal cultuurbeleid van 6 juli 2012 bepaalt
de inhoudelijke criteria: gemeenschapsvorming, cultuureducatie en het bereik van
kansengroepen. Elk jaar dient elke gemeente voor 1 april een voortgangsrapport in, de
verantwoording voor het voorbije jaar, en een actieplan voor het lopende jaar. In de
bijlage vindt u de subsidietoekenning van 2021.

-

Ondersteuning en coaching van het lokaal cultuurbeleid: De VGC ondersteunt de
opmaak en opvolging van de gemeentelijke cultuurbeleidsplannen en zorgt ervoor dat
de kernspelers, bibliotheek, gemeentediensten en gemeenschapscentrum, hierrond
samenwerken. De VGC organiseert het beroepskrachtenoverleg van de Brusselse
cultuurbeleidscoördinatoren. Zoals in elk beroepskrachtenoverleg staat het uitwisselen
van informatie, ervaring en kennis centraal. De VGC detecteert noden en gaat ermee
aan de slag. Dit gaat vaak over expertise aanbrengen, vorming organiseren of een thema
diepgaander aanpakken, zoals cultuurcommunicatie of dekolonisatie. Soms resulteert
dit in projecten, zoals onlangs in het project “100 jaar tuinwijken”, dat werd geïnitieerd
op vraag van de gemeente Watermaal-Bosvoorde. Ook krijgt elke nieuwe
cultuurbeleidscoördinator een pakket aan basisinformatie over de sector.

-

Subsidiering van lokale 11 julivieringen: de VGC subsidieert jaarlijks 19.500 euro voor
de lokale 11 julivieringen. Het overzicht van de vieringen van 2022 werd onlangs
bezorgd.

-

Ondersteuning van gezamenlijke projecten: Gezamenlijke initiatieven van
gemeentebesturen worden ad hoc ondersteund, zoals ’t Licht zien’ en ‘100 jaar
tuinwijken’.

- 46 Bijlage 9 – Detailgegevens over de indexeringen
Onderstaande tabel houdt rekening met:
 3 bijkomende indexeringen in 2022 (januari, april en juni)
 2 indexeringen in 2023
 1 indexering in 2024
 1 indexering in 2025
Mogelijk volgt er in september 2022 nog een indexering. Deze is nog niet verwerkt.
Samenvatting wijziging meerjarenbegroting
Reguliere middelen

budget 2022

budget 2023

budget 2024

niet voorziene indexeringen reguliere middelen

1.399.568,00

1.762.419,00

1.762.419,00 1.762.419,00

niet voorziene indexeringen 2de pensioenpijler

65.385,00

82.337,00

82.337,00

82.337,00

174.700,00

178.194,00

181.757,88

185.393,04

totaal reguliere middelen

1.639.653,00

2.022.950,00

2.026.513,88 2.030.149,04

Specifieke middelen

budget 2022

budget 2023

budget 2024

budget 2025

130.249,00

64.017,00

164.017,00

164.017,00

niet opgenomen onderwijzend personeel werkingsmiddelen in de meerjarenbegroting

3.100.000,00

3.162.000,00

3.225.000,00 3.299.000,00

totaal specifieke middelen

3.230.249,00

3.326.017,00

3.389.017,00 3.463.017,00

vastbenoemde ECM personeel

niet voorziene indexeringen stedenfondsmiddelen

budget 2025

- 47 Bijlage 10 – Pilootproject politie en jongeren
In BW 2021 werd hiervoor eenmalig 100 000 euro voorzien op het vroegere begrotingsartikel
55014/332-01 Subsidies projecten, vernieuwende initiatieven en kadervorming. Binnen het
oude begrotingssysteem wordt er vanuit dat artikel subsidies toegekend op basis van de
verordening nr. 11/02 en het uitvoeringsbesluit voor de ondersteuning van jeugdwerkprojecten,
kadervorming en het jongerenfonds À Fonds. De middelen zijn voorbehouden voor diverse
participatieve en/of jeugdculturele verenigingen en projecten, kadervorming en projecten van
(informele groepen van) individuele jongeren. Het vroegere begrotingsartikel 55014/332-01 is
verdeeld over diverse acties in het MJP maar hoofdzakelijk zijn de uitgaven van dit artikel terug
te vinden onder actie ACT214. Het politieproject werd in 2021 eenmalig gesubsidieerd als
project en zou dus nu vanuit de actie ACT414 gesubsidieerd worden. Ondertussen is het project
politie en jongeren verduurzaamd binnen convenant JES en de subsidiëring van JES staat onder
actie ACT215.

_________________

