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Dames en heren, 

 

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

tijdens haar vergadering van 22 juni 2021 het ontwerp van verordening tot vaststelling van de 

begrotingswijziging 1 en A voor het dienstjaar 2021 – Stuk 6A (2020-2021) - Nr.1. 

 

Mevrouw Carla Dejonghe wordt aangeduid als verslaggever. 

 

1. Toelichting bij het ontwerp van verordening tot vaststelling van de begrotingswijziging 

1 en A voor het dienstjaar 2021 door mevrouw Elke Van den Brandt, collegevoorzitter 

bevoegd voor Begroting, Welzijn, Gezondheid, Gezin en Stedelijk beleid 

 

Vandaag wordt het ontwerp van verordening tot vaststelling van de begrotingswijziging 1 en A 

voor het dienstjaar 2021 besproken.  

 

De voornaamste budgettaire verschuivingen van deze begrotingswijziging worden door 

collegevoorzitter Elke Van den Brandt toegelicht. Een gedetailleerd overzicht, van de cijfers 

en de motivaties, is zoals steeds terug te vinden in de documenten. 

  

De begroting voor het dienstjaar 2021 werd door de Raad van de Vlaamse 

Gemeenschapscommissie vastgesteld en door het College bekrachtigd op 11 december 2020 en 

nadien ook door de Vlaamse minister van Brusselse Aangelegenheden goedgekeurd.  

 

Het College deed, in het kader van de bevoegdheden die haar door de Vlaamse Regering zijn 

toegekend, reeds een aantal interne herverdelingen van kredieten bij collegebesluit van 25 maart 

2021. Deze is terug te vinden in de bijlage van het voorliggend document. 

 

DE GEWONE BEGROTING 

 

De initiële begroting 2021 sloot af met een resultaat van 0 euro. 

 

Na deze begrotingswijziging blijft dat resultaat ongewijzigd. Het evenwicht blijft dus bewaard. 

 

Hoofdstuk: DE VORIGE DIENSTJAREN 

 

Bij de opmaak van de initiële begroting 2021 werd uitgegaan van een geraamd overschot op de 

begroting 2020 van 3 miljoen euro. Dit bedrag werd ingeschreven bij de opmaak van de 

begroting 2021, met het oog op de realisatie van het begrotingsevenwicht.  

 

Omwille van een bijkomende dotatie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, eind 2020, van 

2,36 miljoen euro en de onderbenutting van een aantal uitgavenkredieten, bedraagt het 

uiteindelijke begrotingsresultaat van 2020 8,2 miljoen euro. Bijgevolg dient het geraamde 

overschot te worden verhoogd met 5,2 miljoen euro. 

 

Hoofdstuk: OVERBOEKINGEN  

 

Op basis van de effectieve inkomsten voor het Stedenfonds en het inschrijven van middelen uit 

het begrotingsresultaat 2020 voor toekomstige uitgaven, worden er meer middelen 

overgeheveld van de gewone (exploitatie) naar de buitengewone begroting (investeringen) en 

meer middelen ondergebracht in fondsen.  
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Hoofdstukken: ALGEMENE UITGAVEN en ONTVANGSTEN en DOTATIES 

 

Voor de financiering van externe begeleiding voor financiële analyses, waardebepalingen en 

het BBC-project wordt een bijkomend krediet voorzien.  

 

Omwille van een minderontvangst (voor 2019) van de federale overheid, dient ter correctie een 

bedrag in onwaarde te worden gezet. 

 

Hoofdstukken: ALGEMENE ADMINISTRATIE, ADMINISTRATIE en STEDELIJK BELEID 

 

Binnen de begroting van de Administratie worden de middelen voor de opstart en financiering 

van de 2de pensioenpijler voor het VGC-personeel verhoogd. De totale kostprijs voor 2021 werd 

herberekend en wordt nu geraamd op 1,45 miljoen euro op basis van een werkgeversbijdrage 

van 4 %, de RSZ-bijdrage, overheadkosten en een extra 2 % planreserve.  

 

Er wordt eveneens een bijkomend budget voorzien voor de hervorming van de 

selectieprocedures. Daarnaast worden er extra middelen voorzien voor het uitwerken van een 

rekruteringscampagne op sociale media en het voorzien van het nodige van beeldmateriaal. Tot 

slot, wordt een bijkomend budget voorzien voor o.m. het organiseren van leiderschapstrajecten, 

licenties voor een nieuw digitaal leerplatform en het realiseren van een nieuw actieplan 

diversiteit.  

 

Er worden bijkomende middelen voorzien voor de tijdelijke tewerkstelling van 4 medewerkers 

in geco-contracten voor de ondersteuning van de lokale dienstencentra en voor projecten rond 

armoedebestrijding. 

 

Daarnaast zijn er een aantal technische correcties binnen de personeelsgerelateerde uitgaven. 

 

Er worden eveneens bijkomende middelen voorzien voor uitgaven die verbonden zijn aan de 

opmaak van huurovereenkomsten voor het PPS-project Gallait in Schaarbeek, en de 

concessieovereenkomsten en huurovereenkomsten voor de PPS-projecten Pacheco in Stad 

Brussel en Deleers-Walcourt in Anderlecht. 

 

Binnen Stedelijk beleid worden bijkomende recurrente middelen ingezet voor de duurzame 

verankering van het project ‘buurtstewards’ van vzw Foyer. 

 

Hoofdstukken: ONDERWIJS, SPEELPLEINEN, OCB en EIGEN ONDERWIJS-

INSTELLINGEN 

 

Tijdelijke onderwijzende personeelsleden waarvan de VGC tot nu toe zelf de loonverwerking 

verzorgde, worden vanaf 1 januari 2021 betaald via het Agentschap voor Onderwijsdiensten 

(AgODi) van de Vlaamse Gemeenschap. Hierdoor wordt een reeks personeelskredieten binnen 

verschillende begrotingshoofdstukken van het beleidsdomein Onderwijs en Vorming omgezet 

naar een werkingsuitgave.  

 

Er worden bijkomende middelen voorzien voor initiatieven op het vlak van de begeleiding van 

de schoolloopbaan en het tegengaan van schooluitval, alsook voor diverse subsidies zoals 

bijkomende huursubsidies voor de tijdelijke huisvesting van basisscholen en de verderzetting 

van het project ‘Databuzz’. 
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Bij het Onderwijscentrum Brussel worden extra middelen voorzien voor de Zomerscholen 

2021. Het gaat hoofdzakelijk om uitgaven voor vergoedingen, didactisch materiaal, huur van 

locaties en de organisatie van workshops. 

 

Voor Speelpleinen worden extra middelen voorzien voor een communicatie-applicatie en 

poetssubsidies. 

 

Door de aankoop van het BTC-gebouw in de Technologiestraat in Sint-Agatha-Berchem 

(Campus Technologie) worden verschillende (facilitaire) kredieten aangepast in functie van de 

gewijzigde situatie.  

 

Hoofdstukken: CULTUUR, JEUGD, SPORT en GEMEENSCHAPSCENTRA 

 

Naast een aantal verschuivingen van verschillende technische uitgaven, zoals voor de 

uitbreiding van coachingstrajecten voor leidinggevenden en voor het project ‘Kunstenaar in de 

klas’, worden er ook meer middelen voorzien voor subsidies voor de organisatie van Staycation-

activiteiten in de zomer van 2021 en de uitrol van het Plan Atelier. 

 

Bij de Gemeenschapscentra kunnen, omwille van de Covid-19-maatregelen, de 

uitgavenkredieten worden verlaagd.  

 

In de sector Jeugd wordt eenmalig een bijkomend krediet ingeschreven voor personeelsuitgaven 

in het kader van het project ‘stedelijk divers engagement’. Meer middelen worden eveneens 

voorzien voor de realisatie van een project dat inzet op de verbetering van de relatie tussen 

politiediensten en Brusselse jongeren. 

 

Tot slot, dienen er binnen Sport meer middelen te worden voorzien voor de vergoeding van 

sportlesgevers. Wegens de Covid-19-pandemie zendt Sportwerk Vlaanderen geen lesgevers 

meer uit voor opdrachten onder de 3 uren. Hierdoor is de VGC genoodzaakt om zelf lesgevers 

aan te stellen. 

 

Hoofdstukken: WELZIJN, GEZONDHEID, GEZIN en ETNISCH-CULTURELE 

MINDERHEDEN 

 

Het krediet voor subsidies voor jeugdwelzijnswerk wordt verhoogd voor projecten die inzetten 

op (mentaal) welzijn bij jongeren. Het krediet voor werkingskosten wordt verhoogd voor een 

begeleidingsopdracht in het kader van het beleid rond geïntegreerd breed onthaal. 

 

Ook voor het beleid naar Etnisch-culturele minderheden worden bijkomende middelen 

voorzien: voor de aanwerving van een tijdelijke medewerker voor het project ‘proeftuinen 

sociale netwerking en participatie voor inburgeraars’, voor het honoreren van bijkomende 

aanvragen in het kader van Connecting Brussels (Plug into Brussels) en voor bijkomende 

initiatieven rond empowerment en participatie van specifieke doelgroepen. 

 

Binnen de sector Gezin zijn er een aantal technische verschuivingen.  

 

Tot slot, wordt het krediet voor personeelsuitgaven van Logo Brussel verhoogd voor een 

tijdelijk communicatie en sensibiliseringsproject  rond vaccinatie tegen Covid-19. 
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Hoofdstuk: PATRIMONIUM 

 

Er worden meer middelen voorzien voor de aankoop van CO2-meters voor de VGC-

infrastructuren en om de integratie van de mobiele ploeg binnen de directie Gebouwen en 

Patrimonium mogelijk te maken. Ook voor de tijdelijke locatie voor gemeenschapscentrum De 

Maalbeek en om een aantal lopende huurcontracten volledig te kunnen honoreren, worden extra 

middelen voorzien. 

 

ONTVANGSTEN  

 

Los van de overboekingen uit fondsen en de verhoging van het geraamde resultaat van de 

begrotingsrekening 2020, nemen de ontvangsten in globo toe met ruim 0,4 miljoen euro. 

 

De Vlaamse Gemeenschapscommissie ontvangt van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een 

subsidie voor de tijdelijke tewerkstelling van geco’s. Van de Vlaamse Gemeenschap krijgt ze 

middelen voor de contact tracing in scholen, voor het CLB N-Brussel en voor de organisatie 

van een eigen aanbod Zomerscholen. Ten slotte, kent de Vlaamse Gemeenschap aan de VGC 

een subsidie toe voor projectwerking naar Etnisch-culturele minderheden en voor Logo Brussel. 

 

DE BUITENGEWONE BEGROTING 

 

Het resultaat van de buitengewone begroting is na deze begrotingswijziging ongewijzigd (0 

euro). 

 

Er worden extra middelen voorzien voor de aankoop van bureaumeubilair voor de 

administratiehuizen. Er is meer geld voorzien voor studiebureaus in functie van buitengewoon 

onderhoud van deze administratiehuizen en voor studieopdrachten in het kader van het project 

Gallait (Schaarbeek). 

 

Ook wordt de laatste schijf van de investeringssubsidie toegekend aan Atelier Groot Eiland 

voor de realisatie van het stadsvernieuwingsproject Groen-Blauw.  

 

De investeringssubsidies voor culturele instellingen, sport- en onderwijsprojecten worden in 

globo verhoogd met 614.000 euro. 

  

Binnen Gezin worden de investeringssubsidies verhoogd met 3 miljoen euro. 

 

Voor de vervanging van en de aankoop van nieuw groot sportmateriaal en fietsen worden meer 

middelen voorzien. Voor de aankoop van een gebouw in Laken wordt er een bedrag van 1 

miljoen euro uitgetrokken. 

 

Het krediet voor werken in de gemeenschapscentra wordt aangepast in functie van de planning. 

 

Er wordt binnen de sector Onderwijs en Vorming 250.000 euro extra voorzien voor de aankoop 

van aanvullend IT-materiaal. Ook voor meubilair worden er meer middelen uitgetrokken. 

 

Er worden bijkomende middelen (230.000 euro) ingezet voor de Kasterlindencampus om de 

toegankelijkheid voor leerlingen met meervoudige beperkingen te verbeteren en een aantal 

aanpassingen door te voeren in functie van het opleidingsaanbod van de school. 
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Het krediet voor werken aan de Gallaitsite kan worden verlaagd. 

 

Collegelid Sven Gatz wil ter aanvulling graag 3 elementen benadrukken.  

 

Wat Ambtenarenzaken betreft, dienden geen grote bijkomende aanpassingen te gebeuren in 

deze begrotingswijziging, aangezien deze grotendeels vervat zaten in de initiële begroting die 

door de Raad eind 2020 werd goedgekeurd. Nieuws is wel dat de hele discussie over de 2de 

pensioenpijler geland is na een uitgebreid en constructief overleg met de vakbonden. Het 

collegelid zal daar desgewenst nog meer uitleg over geven. Het is alleszins goed nieuws dat er 

weer een nieuw perspectief gecreëerd is voor het personeel de komende jaren. 

 

Ten tweede, heeft het College een aantal substantiële middelen kunnen vrijmaken voor 

armoedebestrijding in het onderwijs. Het collegelid wil de 2 andere collegeleden uitdrukkelijk 

bedanken voor de gezamenlijke steun voor dit project. Het College voorzag met betrekking tot 

onbetaalde schoolfacturen voor het nog lopende schooljaar al bijkomende middelen. Deze 

worden nu uitgebreid, zodat het volgende schooljaar voor vele kinderen, die zich in een 

moeilijke situatie bevinden, goed van start kan gaan. Daarmee wordt dit probleem nog niet 

helemaal opgelost, maar er zal toch een aanzienlijke vooruitgang kunnen worden geboekt met 

750.000 euro per schooljaar (2021-2022 en 2022-2023). 

 

Ten derde, ontving het collegelid signalen vanuit verschillende scholen dat het moeilijk is om 

de voortijdige schooluitval tegen te gaan. De raadsleden die in Onderwijs gespecialiseerd zijn, 

hebben enkele weken geleden een interessante hoorzitting in de Commissie voor Onderwijs en 

Scholenbouw kunnen hebben met Abrusco, KANS en Lift. Er wordt momenteel met alle 

partners overlegd hoe met de bijkomende middelen van 250.000 euro voor elk komend 

schooljaar hier een antwoord op kan worden geboden. 

 

De gezondheidscrisis maakt volgens collegelid Pascal Smet dat ook de zomer van 2021 anders 

zal zijn. Dit jaar wordt er 500.000 euro voorzien. Vorig jaar was dat nog 1 miljoen euro. Er 

werden 120 projecten gekozen die plaatsvinden in alle gemeenten van het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest. Veel van de initiatieven doen verschillende gemeenten aan zodat de 

Brusselaars hun stad kunnen ontdekken. Dat was ook een vraag van de Raad. 

 

De beleidskeuzes van ‘Kunstenaar in de Klas’ en de uitrol van ‘Plan Atelier’ zijn een duurzaam 

antwoord op de coronacrisis. Dit is terug te vinden in de begrotingswijziging. Om ‘Kunstenaar 

in de klas’ mogelijk te maken wordt een technische verschuiving gedaan om de matchmaker te 

financieren. Deze matchmaker heeft als doel om de projectoproep ‘Kunstenaars in de klas’ in 

goede banen te leiden. De matchmaker moet vooral op het terrein actief zijn, maar werkt samen 

met de stuurgroep (Kunsten + Onderwijs + Lasso) om kunstenaars en scholen met mekaar in 

contact te brengen en te inspireren tot projecten op maat.  

 

Voor het ‘Plan Atelier’ worden zowel middelen vrijgemaakt op de gewone begroting als op de 

buitengewone begroting. De VGC gaat verder met het zoeken naar en ter beschikking stellen 

van gebouwen, zowel tijdelijk als duurzaam, zowel binnen als buiten het eigen patrimonium. 

Binnen de investeringssubsidies Culturele infrastructuur (buitengewone) wordt 280.000 euro 

voorzien alsook binnen de gewone begroting worden extra middelen binnen het artikel 

‘subsidies voor participatie, uitstraling, verbinding en experiment’ voorzien. 

 

Binnen de sector van de Gemeenschapscentra worden extra middelen voorzien voor 

coachingstrajecten voor de leidinggevenden in de centra.  
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In de sector Jeugd wordt eemalig een bijkomend krediet (Covid-19) ingeschreven voor 

personeelsuitgaven in het kader van het project ‘stedelijk divers engagement’. In Brussel zijn 

er heel wat vormen van vrijetijdsbesteding. De VGC  wil een aantal jeugdactoren zoals Nakama 

vzw, Formaat vzw en de jeugdbewegingen ondersteunen door een ½ VTE op de Jeugddienst 

aan te stellen om deze nieuwe soort van jeugdwerk in kaart te brengen en om dit nieuw stedelijk 

engagement van jongeren die aan jeugdwerk willen doen te capteren en te ondersteunen.  

 

De collegevoorzitter gaf al uitleg over de realisatie van een project dat wil inzetten op de 

verbetering van de relatie tussen politiediensten en Brusselse jongeren. In deze 

begrotingswijziging wordt hiervoor 100.000 euro vrijgemaakt. De bevoegdheden inzake politie 

zijn federale en gewestelijke bevoegdheden, maar vanuit de bevoegdheid Jeugd, Samenleven 

en Diversiteit worden eenmalig middelen vrijgemaakt voor een concreet pilootproject om de 

relatie tussen jongeren en de politie in Brussel te verbeteren.  

 

Het project dat wordt voorgesteld, is op basis van gesprekken met jongeren, 

jongerenorganisaties en de politiezone Zuid. De projectuitvoering gebeurt door JES vzw. Er 

werden ook gesprekken gevoerd met de lokale overheden. Het is de bedoeling dat de 

opgebouwde lokale expertise ook structureler wordt ingezet op bovenlokaal niveau. 

 

Binnen de Sportsector worden de subsidies voor sportverenigingen eenmalig verlaagd ten 

voordele van het artikel waaruit de sportlesgevers worden betaald. Er is dus geen besparing, 

maar een verschuiving. 

 

Het krediet kan verminderd worden omdat er minder subsidies uitgegeven worden in 2021 

wegens het overschakelen van toekenning van subsidies naar kalenderjaar in plaats van 

sportseizoen. De VGC wil gaan naar meerjarenovereenkomsten en op begrotingsjaren werken 

en niet meer per seizoen. Sportwerk Vlaanderen zendt omwille van de Covid-19-pandemie geen 

lesgevers meer uit voor opdrachten onder de 3 uren. Hierdoor is de VGC genoodzaakt om zelf 

lesgevers te contracteren. Vandaar dat er hiervoor extra middelen worden voorzien.  

 

Verder verhogen de investeringssubsidies voor Sport met 114.000 euro en worden er meer 

middelen voorzien voor de vervanging, nieuw groot sportmateriaal en fietsen. 

 

Bijkomende middelen worden voorzien binnen de sector Etnisch-culturele minderheden. Voor 

het project CoNnect kreeg de VGC 40.000 euro vanuit de Vlaamse overheid. Deze middelen 

worden nu ingeschreven. Het betreft middelen o.m. voor de aanwerving van een tijdelijke 

medewerker voor het project ‘proeftuinen sociale netwerking en participatie voor inburgeraars’.  

 

Verder worden extra middelen ingezet voor het honoreren van bijkomende aanvragen in het 

kader van Connecting Brussels (Plug into Brussels) en voor het realiseren van bijkomende 

initiatieven met betrekking tot empowerment en participatie van specifieke doelgroepen. 

 

Op de buitengewone begroting is het meest opvallende dat er 1 miljoen euro wordt uitgetrokken 

(alle beleidsdomeinen samen) voor de aankoop van de Luisterpuntbibliotheek en dat het krediet 

voor werken in de gemeenschapscentra wordt aangepast in functie van de planning.  

 

Er wordt hard gewerkt aan de projectdefinitie voor gemeenschapscentrum Nekkersdal en het 

vervangen van de daken in Essegem. Het plannen van onderhoudswerken in WaBo; de aanpak 

van de schoolstraat bij de Vaartkapoen en daar een residentie van maken, staat ook op de 
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planning. Verder wordt Elzenhof gefinaliseerd en starten de werken op in 

gemeenschapscentrum De Markten.  

 

 

2. Algemene bespreking 

 

De heer Gilles Verstraeten (N-VA) start de algemene bespreking met een vraag over het 

begrotingsresultaat. In de initiële begroting 2021 ging het College uit van een overschot van 3 

miljoen euro op het vorige dienstjaar. Nu blijkt dat zo een 8,2 miljoen euro te bedragen, wat 

een aanzienlijke stijging betekent. Volgens de toelichting is deze te wijten aan een bijkomende 

dotatie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 2,36 miljoen euro eind 2020 en een 

onderbenutting van een aantal uitgavenkredieten. Het raadslid informeert of dit betekent dat het 

aantal onuitgegeven kredieten 5,84 miljoen euro bedraagt voor 2020. In bevestigend geval, gaat 

het over 2,8 % onuitgegeven kredieten in 2020. Welke uitgaven vonden dan niet plaats in 2020? 

Is dit te wijten aan de gezondheidscrisis of zijn er andere oorzaken? Wat gebeurt er met het 

bijkomend overschot van 5,2 miljoen euro? Hoeveel wordt aangewend om uitgaven in 2021 te 

financieren en hoeveel wordt overgeboekt naar reservefondsen? 

 

Verder heeft de spreker een vraag binnen het beleidsdomein Cultuur, Jeugd en Sport over het 

Vlaams Noodfonds Corona en het Lambermontfonds. Bij de begrotingswijziging 2 en B voor 

het dienstjaar 2020 werd in totaal 897.400 euro ingeschreven in de begroting 2020 en 2.274.000 

euro in het Lambermontfonds. Uit de rekening van 2020 bleek dat er van die 897.400 euro een 

saldo overblijft van 201.526 euro en dat er afgerond 695.000 euro werd vastgelegd. Dit saldo 

van 2020 zou terug toegevoegd worden aan het Lambermontfonds en opnieuw ingezet worden 

in 2021. Waarvoor werd het saldo van 2020 ingezet?  

 

Bij de begrotingsopmaak 2021 werd 325.000 euro ingezet vanuit het Vlaams Noodfonds 

Corona. Deze middelen werden ingeschreven voor hygiënische maatregelen voor gebouwen en 

voor de oproep ‘Kunstenaar in de klas’. Volgens collegelid Pascal Smet heeft de VGC in 2021 

buiten de livestream nog geen uitgaven betaald met middelen uit dit noodfonds. Hoeveel van 

die 325.000 euro is er intussen effectief betaald in 2021? 

 

Bovendien wordt bij deze begrotingswijziging 4,9 miljoen euro overgeboekt naar het 

Lambermontfonds, stelt de heer Gilles Verstraeten. Tegelijkertijd wordt 8,4 miljoen euro uit 

het fonds overgeboekt, wat betekent dat er 3,5 miljoen euro uit het fonds wordt gehaald. Kan 

over de uitgaven die met deze middelen gefinancierd worden wat meer toelichting worden 

gegeven?  

 

Na de begrotingsopmaak 2021 bleef er minstens 1,9 miljoen euro aan middelen uit het Vlaams 

Noodfonds Corona in het Lambermontfonds over. Worden er ook middelen uit het 

Lambermontfonds overgeboekt? In het bevestigend geval, hoeveel? Kan het College toelichting 

geven over de uitgaven die met deze middelen worden gefinancierd? 

 

Jaar na jaar kan worden vastgesteld dat de VGC erin slaagt om serieuze overschotten te 

realiseren, merkt het raadslid op. De N-VA-fractie vraagt zich af waarom dit budget niet wordt 

aangewend om tegemoet te komen aan de noden in de kinderopvang. De collegevoorzitter heeft 

tijdens de plenaire vergadering van 18 juni ll. verwezen naar de noden die er zijn in Brussel. In 

februari 2021 heeft Vlaanderen een nieuwe oproep voor kinderopvangplaatsen gelanceerd en 

uit die oproep blijkt dat er veel meer aanmeldingen voor financiering zijn dan dat er plaatsen 

voorhanden zijn om gefinancierd te worden. Voor de 250 nieuwe plaatsen die Vlaanderen zal 
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financieren, waren er 1.200 aanmeldingen. In de begroting voorziet de VGC 1,3 miljoen euro 

voor de prefinaciering van kinderopvangplaatsen. Bij dat bedrag wordt de nadruk gelegd op 

200.000 euro per jaar die de VGC deze legislatuur vrijmaakt om nieuwe bijkomende plaatsen 

te prefinancieren. Dat bedrag is volgens het raadslid een druppel op een hete plaat als men ziet 

wat de noden zijn en wat de VGC jaar kan oppotten. Waarom kan er geen deel van het overschot 

van 5,2 miljoen euro aangewend worden om extra kinderopvangplaatsen te prefinancieren? 

 

Het is voor de heer Arnaud Verstraete (Groen) duidelijk geworden dat er een aantal positieve 

nieuwtjes zijn die gepaard gaan met deze begrotingswijziging. Wat ook vermeldenswaardig is, 

is het feit dat het wellicht de laatste keer is dat de begroting in de huidige vorm wordt 

voorgesteld. Het is wel een goede zaak dat de traditie van een begroting in evenwicht wordt 

verdergezet.  

 

Het commissielid vindt het alvast positief dat de coronasteun vanuit Vlaanderen voor contact 

tracing, zomerscholen en LOGO wordt voortgezet. Er zijn niet veel grote wijzigingen 

aangezien de Vlaamse Regering heeft gezegd een brede heroverweging te willen doen van alle 

middelen. De Groen-fractie blijft vragende partij om in het kader van die brede heroverweging 

te bekijken wat vanuit Vlaanderen kan worden gedaan om de VGC echt substantieel meer 

middelen te geven om de enorme uitdaging waar het voorstaat het hoofd te kunnen bieden. De 

spreker denkt bv. aan het plaatstekort in het onderwijs en de kinderopvang. 

 

Er zijn een aantal positieve zaken waar het commissielid bij wil stilstaan. Een is de oplossing 

die gevonden is m.b.t. 2de pensioenpijler voor contractuele ambtenaren. Graag had de spreker 

wat meer uitleg gekregen bij de concrete afspraken die hiermee gepaard gaan. Groen is 

voorstander om het soms nodeloze verschil tussen contractuele en statutaire ambtenaren weg te 

werken. 

 

Een tweede zaak betreft de Romawerking van de Foyer. Deze vzw krijgt middelen vanuit de 

VGC, waarvan de spreker dacht dat deze voorheen vanuit Vlaanderen kwamen. Kan hier meer 

toelichting bij gegeven worden? 

 

Voor Cultuur, Jeugd en Sport is Groen alvast blij met de Staycation-activiteiten en de keuze om 

de werking van de speelpleinen verder te garanderen, alsook met de nieuwe inzet op de relatie 

tussen politie en jongeren. Waarom is de keuze gelegd op politiezone Zuid? Is dat de vraag van 

het terrein? Of betreft het een keuze voor een pilootproject om eventueel uit te breiden? 

 

Voorts merkt het commissielid op dat voor Cultuur, Jeugd en Sport in de buitengewone 

begroting bijna de helft van de voorziene 15 miljoen euro voor nieuwbouw wordt 

doorgeschoven naar volgend jaar voor gemeenschapscentra, jeugdcentra en bibliotheken. Hoe 

moet dit worden begrepen? Is er vertraging opgelopen? Verandert er iets aan de oorspronkelijke 

timing? Voor Welzijn, Gezondheid en Gezin valt op dat er 3 miljoen euro investeringen 

bijkomen voor kinderopvang en de Huizen van het Kind. Kan het College iets meer informatie 

geven over de exacte extra capaciteit die mag verwacht worden? Over hoeveel plaatsen gaat 

het? Waar zouden deze zich bevinden? Tegen wanneer worden deze verwacht? 

 

Tot slot, zijn er voor de heer Arnaud Verstraete voor dit beleidsdomein ook in de gewone 

begroting enkele positieve en nieuwe zaken te noteren. Er wordt meer budget voorzien voor 

een studie rond toegankelijk en breed onthaal. Kan de Raad hierover wat meer geïnformeerd 

worden. Wat houdt dit precies in? 
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Els Rochette (one.brussels-Vooruit) dankt eerst en vooral de Administratie, het College en de 

Diensten voor de duidelijke documenten. Eens de meerjarenbegroting en het nieuwe BBC-

systeem in voege zullen zijn, zal deze duidelijkheid alleen maar toenemen. 

 

Het commissielid vindt het goed in de begrotingswijziging de neerslag te zien van het recente 

sociaal akkoord. De VGC investeert meer dan 2 miljoen euro in haar personeel. Dat verdient 

het ook door elke dag opnieuw in vaak uitdagende omstandigheden het leven van de Brusselaars 

beter te maken. Er wordt werk gemaakt van de 2de pensioenpijler en vernieuwende rekrutering. 

De VGC liet al EVC (elders verworven competenties) toe bij aanwervingen. Nu lijkt het een 

eigen tool hiervoor te ontwikkelen en een stuk verder te gaan. De spreker vindt het een goede 

zaak zo veel mogelijk mensen toegang te bieden tot de VGC. Het diploma is uiteraard 

belangrijk, maar niet altijd het bewijs van competenties. Een brede toepassing van EVC kan 

zeker in Brussel een manier zijn om waardevolle profielen voor de VGC te ontdekken. 

 

Ook goed om te lezen, vindt de spreker, is dat er een actieplan diversiteit voor het personeel 

komt. Is dit nieuw? Graag wat meer toelichting bij wat de accenten zullen zijn. 

 

Bij het personeel van de VGC hadden de personeelsleden van niveau D het niet steeds 

gemakkelijk, met lage lonen en vaak schrijnend lage pensioenen. Kan het collegelid toelichten 

hoe specifiek zij erop vooruitgaan met dit akkoord? 

 

De sociale insteek van dit College is voor het commissielid al meteen duidelijk. Er worden extra 

middelen voorzien voor lokale dienstencentra en armoedebestrijding, voor de buurtstewards 

van de Romawerking van vzw Foyer, voor het tegengaan van schooluitval en voor steun in het 

kader van onbetaalde schoolfacturen, voor het mentale welzijn van jongeren, voor 

inburgeraars… Het zal dan ook niemand verbazen dat het one.brussels-Vooruit gelukkig stemt 

dat er extra middelen worden ingezet om in samenwerking met de Brusselse jongeren, met JES 

vzw, een pilootproject uit te werken in de politiezone Zuid met het oog op een betere relatie 

tussen jongeren en politie. 

 

Dit College houdt de vinger aan de pols van deze stad met het hart op de juiste plaats. Mevrouw 

Els Rochette wenst hen hiervoor expliciet te bedanken. Zeker nu mag men niemand in de stad 

loslaten. Kan het College even stilstaan bij de impact van de coronacrisis op deze 

begrotingswijziging? De crisis is immers langer blijven duren dan bij de opmaak van de initiële 

begroting 2021 waarschijnlijk gedacht werd. 

 

Collegevoorzitter Elke Van den Brandt antwoordt dat de extra ontvangsten en 

onderbenuttingen zich vooral bevinden bij de personeelskredieten en de werkingskosten. Er 

moet jaarlijks rekening worden gehouden met een personeelskost waarin fluctuaties zitten, 

gelieerd aan de reële invulling van functies. 2020 was een bijzonder jaar omwille van corona, 

waardoor er gedurende een bepaalde tijd geen aanwervingen konden gebeuren. Het overschot 

wordt terug in de begroting gebracht. De VGC heeft geen geld over. Er worden meteen nieuwe 

projecten en noden mee geledigd. De collegevoorzitter verwijst bv. naar 140.000 euro voor de 

tewerkstelling van een personeelslid organisatie- en procesbeheer; 1,5 miljoen euro voor de 

nieuwe financieringslijn voor initiatieven voor de bestrijding van armoede via scholen; 150.000 

euro voor het inzetten op mentaal welzijn bij jongeren en 110.000 euro voor de financiering 

van eenmalige projecten in de buurtzorg. 

 

Op de vraag m.b.t. de overschotten en of die niet kunnen geïnvesteerd worden in de 

kinderopvang, antwoordt de collegevoorzitter dat er geen “al die overschotten binnen de VGC” 
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zijn. Binnen de VGC wordt door heel veel inspanningen jaar na jaar een begroting in evenwicht 

neergelegd. De VGC heeft geen eigen vat op de inkomsten en is afhankelijk van dotaties. De 

middelen waarover de VGC beschikt, zijn beperkt. Binnen die beperkte middelen heeft de VGC 

de inspanningen voor kinderopvang reeds verhoogd met 20 %. Het budget voor de 

prefinanciering werd opgetrokken naar 1,3 miljoen euro. Tegelijkertijd stelt het College vast 

dat vanuit Vlaanderen de extra uitbreiding die voorzien is, beperkt wordt tot 250 plaatsen. Aan 

de VGC vragen dat het dit oplost, vindt de collegevoorzitter misplaatst en ze roept de heer 

Gilles Verstraeten op om dezelfde druk uit te oefenen bij de collega’s in het Vlaams Parlement 

om ervoor te pleiten dat Vlaams minister Wouter Beke een enveloppe krijgt om effectief een 

antwoord te kunnen bieden op het plaatstekort in de kinderopvang. 

 

Wat de Romawerking betreft, klopt het dat de Vlaamse Regering de subsidiëring van de 

buurtstewards heeft stopgezet, niet enkel in Brussel, maar ook in andere steden. Het College 

betreurt dit, want de werking is cruciaal. Er werd beslist om deze werking grotendeels op te 

vangen. De vzw Foyer beschikt over een unieke expertise en ervaring met de 

Romagemeenschappen, het heeft een langetermijnaanpak en slaagt erin een brug te maken 

tussen de Brusselse voorzieningen en de Romadoelgroep. Als brugfiguur zorgt de vzw voor de 

toeleiding naar onderwijs, voor begeleidingstrajecten voor volwassenen, het investeert in de 

maatschappelijk relevante en preventieve maatregelen die nodig zijn in Brussel. De sociale 

kosten van Roma die geen aansluiting vinden in de samenleving zijn ook aanzienlijk: kinderen 

die niet naar school gaan, ongekwalificeerde uitstroom, werkloosheid, een groot aantal Roma 

in sociale bijstand en bijzondere jeugdzorg.  

 

Aangaande de 3 miljoen euro extra voorzien in Welzijn, Gezondheid en Gezin, verklaart de 

collegevoorzitter dat dit budget dient om de investeringen van Gezin in 2021 en de komende 

jaren verder te zetten. Bij het Investeringsplan 2021-2025 dat volgende week in Commissie 

voor Algemene Zaken, Financiën & Begroting en Stedelijk beleid aan bod komt, zal het College 

hier verder op ingaan. Het betreft de uitbreiding van kinderopvang aan inkomenstarief. Een 

groot deel van de investeringen die binnen het Gezinsbeleid plaatsvinden, gaat over 

capaciteitsuitbreiding van baby’s en peuters. Er is een hoge nood aan betaalbare kinderopvang.  

 

Daarnaast wil het College de verbetering van gezinsinfrastructuur vooropzetten d.m.v. 

subsidies voor verfraaiing, veiligheid en kwaliteitsverhoging voor de fysieke Huizen van het 

Kind, kinderdagverblijven en de IBO’s (initiatieven buitenschoolse opvang). Er wordt ook een 

nieuwe subsidielijn gecreëerd waarop de financiering voor vergroening, avontuurlijk 

buitenspelen en openstellen van ruimten voor de buurt is voorzien. 

 

Een laatste onderdeel binnen dit budget van 3 miljoen euro betreft toegankelijke en 

laagdrempelige Huizen van het Kind. Dat zijn ware ankerpunten, waar iedere dienstverlener 

aan bod moet kunnen komen. 

 

Over de vraag rond geïntegreerd breed onthaal wil de collegevoorzitter meegeven dat het niet 

over een studie, maar een begeleidingsopdracht gaat. De Vlaamse overheid zorgt voor de 

ontwikkeling van het lokaal sociaal beleid in een geïntegreerd breed onthaal. Dit laatste wordt 

ontwikkeld vanuit een samenwerkingsverband tussen het CAW, de diensten maatschappelijk 

werk van de ziekenfondsen, eerstelijnsorganisaties Welzijn en Zorg. De VGC heeft hierin een 

regierol en probeert de welzijnspartners samen te brengen op het terrein en dit mee vorm te 

geven op het niveau van de wijken en de gemeenten. 
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In verband met de impact van corona op de begrotingswijziging, zegt de collegevoorzitter dat 

er in 2021 heel wat nieuwe projecten zijn: een projectsubsidie voor het CAW Brussel om te 

participeren aan het gewestelijk sociaal noodnummer en het versterken van de samenwerking 

met het Brussels sociaal welzijnsveld; de versterking van de noodhulpbalie van Nasci vzw die 

tijdens de crisis de vraag van heel wat kwetsbare ouders probeerde op te vangen; middelen voor 

de doorstart van Foyer Bodegem nadat CAW Brussel de samenwerking met het Leger des Heils 

heeft stopgezet; het project ‘Vaccinatie vertaald’ van Foyer, waarbij de VGC de vertalingen 

van de vaccinaties aan verscheidene doelgroepen probeert te ondersteunen; een project van 

‘Jong zijn in tijden van corona’ samen met collegelid Pascal Smet, waarbij wordt ingezet op 

het welbevinden en het juist informeren van Brusselse jongeren. Ook ‘Verder na corona’ is de 

moeite waard om te vermelden: dit is een samenwerking tussen CGGZ en de lokale 

dienstencentra. Het doel is de gevoelens van depressie, eenzaamheid en angst bij thuiswonende 

ouderen te kunnen detecteren, te reduceren en waar nodig een begeleiding op te starten in het 

reguliere aanbod van de CGGZ. De medewerkers van het CGGZ gaan binnen de lokale 

dienstencentra op die manier outreachend proberen te werken. Daarnaast vermeldt de 

collegevoorzitter nog het coronaproof maken van het Reuzenhuis van de Gezinsbond en het 

project van Opvoedingsondersteuning en de Cartografie. De collegevoorzitter concludeert dat 

de impact van corona groot is op de begrotingswijziging. 

 

Collegelid Sven Gatz sluit aan op de financiële situatie van de VGC. Vanuit de rekening blijkt 

toch wel degelijk dat de VGC een heel hoog percentage van uitgaven heeft. Hij herinnert zich 

dat er ooit debatten waren waarbij er veel gewag werd gemaakt van 95 % aan uitgaven. De 

VGC zit nu 2 tot 3 % hoger. Er bestaat dus een gezonde verhouding tussen de begroting zelf en 

de realiteit van de uitvoering. Wanneer het zo is dat het lijkt alsof de VGC overschotten boekt, 

dan heeft dat natuurlijk te maken met de extra coronatoelage die de VGC vanuit de Vlaamse 

Regering en de Brusselse Hoofdstedelijke Regering heeft gekregen en waarmee het College op 

een verstandige manier op middellange termijn wil omspringen. Finaal zullen een aantal 

elementen van de Covid-19-relance een sprint zijn, andere dan weer een marathon. Het 

collegelid denkt dat het College hier de juiste keuzes in neemt. Het is niet allemaal zo zwart-

wit dan het lijkt. 

 

Wat zijn bevoegdheden betreft, dankt het collegelid mevrouw Els Rochette om terecht aan te 

kaarten dat de VGC ver staat met zijn EVC in de Administratie. Het is alleszins een antidotum 

voor de Belgische diplomaziekte, die in België van alle Europese landen wellicht het meest 

ingeburgerd is. Het collegelid bevestigt op dit plan verder te gaan. 

 

Er werd ook gevraagd naar het actieplan diversiteit. De VGC beschikt over een aflopend 

actieplan eind 2020. Het nieuwe plan zal gelden van 2021 tot 2023. De VGC heeft natuurlijk 

met de aanstelling van de nieuwe directeur Personeelsbeleid en door corona een kleine 

achterstand opgelopen. Er wordt nu volop met Actiris bekeken hoe dit actieplan scherp te 

krijgen tegen het begin van het najaar. De omgevingsanalyse is bezig en het is misschien zinvol, 

eens het plan is gefinaliseerd, om er in de Raad een bredere discussie over te voeren. 

 

Vervolgens geeft het collegelid wat meer details over de 2de pensioenpijler. De VGC heeft zich 

aangesloten bij het Vlaams Pensioenfonds. De VGC kon ook voor een eigen pensioenfonds 

kiezen, maar daarvoor diende een openbare aanbesteding in de markt te worden gezet. Dat zou 

ook meer tijd gevraagd hebben. Zich aansluiten bij het Vlaams Pensioenfonds is vrij moeiteloos 

verlopen. Op de Algemene Vergadering werd de toetreding intussen goedgekeurd met 

retroactief lidmaatschap tot het begin van 2021. Er zal jaarlijks een premie van 4 % van het 

jaarloon worden gestort in dat fonds om zo een extra pensioenkapitaal op te bouwen. Ter 
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vergelijking, de Vlaamse overheid stort 3 %. Het bedrag dat momenteel is klaargestoomd van 

ruim 1,4 miljoen euro is opgebouwd uit verschillende reserves en bijdragen aan de RSZ. Deze 

maatregel geldt wel degelijk voor alle contractuele medewerkers, kabinetsaangestelden die 

hieronder vallen, gesubsidieerde medewerkers met een geco-statuut, busbegeleiders en niet-

gesubsidieerde contractuelen uit het onderwijs. Wie valt hier niet onder? Er kunnen altijd 

personeelsleden zijn die niet onder de Belgische regelgeving ressorteren, jobstudenten, 

personeelsleden die tewerkgesteld zijn als occasioneel medewerker, gesubsidieerd 

onderwijzend personeel en personeelsleden die een voordeliger pensioenregeling genieten uit 

hun vroegere sociale geschiedenis en die niet vrijwillig hiervoor kiezen hierbij aan te sluiten. 

 

Op 2 juni 2021 werd hierover een akkoord bereikt met de vakorganisaties. Over alles was men 

het eens, behalve over de visie van de VGC op het toenemend aantal contractuele 

personeelsleden. De statutaire personeelsleden behouden uiteraard hun rechten. De VGC kan 

en wil geen rechten afnemen, maar voorziet een langzame shift van het ene naar het andere 

regime. Het collegelid benadrukt dat dit met een bepaald doel gebeurt. In het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest zijn de 3 collegeleden eerder in de richting van de statutarisering 

gegaan. Er werd een meerjarenprognose opgemaakt voor mocht de VGC eveneens voor een 

statutarisering kiezen. De VGC beschikt over een gesloten enveloppe en geen eigen inkomsten. 

Wanneer de personeelskost omwille van bepaalde dynamieken en anciënniteit vermeerdert, kan 

het College minder inhoudelijk beleid op het terrein doen. Dit heeft het niet gewild en streeft 

naar de best mogelijke verhouding tussen een goede verloning en omkadering voor het 

personeel enerzijds, en voldoende beleidsmiddelen anderzijds. 

 

Er werd met de vakorganisaties nog overeengekomen om de eindejaarsbonus, waarvan de 

personeelsleden netto niet zo veel overhielden, te vervangen door een verhoging van de 

maaltijdcheques van 7 naar 8 euro en een verhoging van de eindejaarstoelage. Deze operaties 

zijn in principe budgetneutraal. Daarnaast wordt ook bekeken hoe de VGC vanaf 2022 op basis 

van de beschikbare budgetten een verzekering gewaarborgd inkomen kan afsluiten voor de 

contractuele personeelsleden. 

 

Collegelid Pascal Smet gaat eerst in op de keuze voor politiezone Zuid. Er is hier een duidelijke 

reden voor. Van alle politiezones is Zuid het meest in het nieuws gekomen met incidenten met 

jongeren. Kuregem bevindt zich in deze politiezone. Bovendien is er een nieuwe commissaris 

actief. Dat betekent een opportuniteit om de zaken anders aan te pakken. Het collegelid heeft 

een lang en goed gesprek met deze commissaris gehad. Er is een duidelijke nood en wil om iets 

te doen aan de problemen die er zich stellen. Er is ook steun vanuit de gemeenten Sint-Gillis, 

Vorst en Anderlecht. Er werden tevens afspraken gemaakt met de gewestelijke 

veiligheidsdienst, Brussel Preventie & Veiligheid. Wat uit het project komt aan goede 

praktijken en ervaringen zal naar andere politiezones worden overgedragen, zo werd 

afgesproken met Brussels minister-president Rudi Vervoort. Het collegelid is van mening dat 

de jongeren en de politiediensten eigenaar moeten zijn van het proces en dat de politiek dit moet 

faciliteren. Dat is ook de reden waarom hierover niet eerder werd gecommuniceerd. Het 

welslagen van het project is belangrijker dan een publiciteitsmoment. 

 

Verder legt het collegelid uit dat er geen vertraging zit op de nieuwbouwdossiers van de 

gemeenschapscentra. Het belangrijkste feit is dat het College gezamenlijk de Luisterbibliotheek 

heeft kunnen kopen. Dat betekent dat de VGC in gemeenschapscentrum Nekkersdal een goed 

project kan opstarten. Laken heeft een goed draaiend gemeenschapscentra en kent redelijk wat 

infrastructuurproblemen. Volgens het collegelid verdient de zone waarin het zich bevindt een 
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goed geïntegreerd gemeenschapscentrum dat niet enkel voor Cultuur, Jeugd en Sport werkt, 

maar ook voor Onderwijs en Welzijn. 

 

Vervolgens komt het collegelid terug op de middelen in het Lambermontfonds en de 

coronamiddelen die vanuit Vlaanderen komen. Naast de middelen die de VGC van Vlaanderen 

ontving, heeft het ook middelen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gekregen. Alle 

middelen vanuit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, nl. 1,3 miljoen euro, zijn uitgegeven.  

 

Daarnaast werd vanuit de reguliere middelen van de VGC +/- 350.000 euro aan corona besteed. 

In het verleden heeft het collegelid verklaart dat het College ervoor kiest om de middelen vanuit 

Vlaanderen op een duurzame manier in te zetten die ook op de lange termijn kan werken. Het 

is niet de bedoeling om Sinterklaas te spelen, maar de middelen gericht in te zetten zodat ze op 

de lange termijn effecten hebben. Covid-19 stopt niet als iedereen gevaccineerd is. Los van de 

fysieke effecten zal dit virus ook nadien nog mentale, economische effecten hebben en zullen 

er noden zijn. De VGC ontving van Vlaanderen ongeveer 3,2 miljoen euro. Daarvan werd in 

2020 695.000 euro effectief uitgegeven. 

 

In 2021 voorziet de VGC in totaal 1,15 miljoen euro uit te geven, waarvan 365.000 euro reeds 

bij de begrotingsopmaak was voorzien en nu bij de begrotingswijziging wordt 787.000 euro 

toegevoegd. Dat wil zeggen dat er nog 1,33 miljoen euro blijft zitten in het fonds, maar daarvoor 

wordt in de toekomst de 2de ronde van ‘Kunstenaars in de klas’ voorzien, alsook de verdere 

uitrol van het ‘Plan Atelier’ en wordt er rekening mee gehouden dat er mogelijks in corona 

gerelateerde relancedossiers vragen naar compensaties naar boven kunnen komen. 

 

Vervolgens lijst het collegelid op waarvoor het budget van 695.000 euro effectief werd 

uitgegeven in 2020: o.a. 130.000 euro voor een eenmalige verhoging van de werkingssubsidies 

van de sportverenigingen; 13.000 euro voor kampsubsidies, 150.000 euro voor Bruzz; 100.000 

euro voor Muntpunt; 40.000 euro voor de Uitleendienst digital devices en nog andere kleinere 

compensatiedossiers… 

 

Bij de oorspronkelijk in de begroting 2021 ingeschreven middelen was 225.000 euro voorzien 

voor ‘Kunstenaars in de klas’; 31.000 euro voor een extra stimulans via Paspartoe voor mensen 

in armoede en 100.000 euro voor gebouwgerelateerde kosten (ventilatie, extra poetsen in de 

gemeenschapscentra, extra hygiënevoorzieningen…). 

 

Bij de begrotingswijziging wordt 500.000 euro voorzien voor Staycation; extra middelen voor 

de maatschappelijk kwetsbare jongeren, politieproject 100.000 euro; middelen voor personeel 

voor ondersteuning van nieuw divers stedelijk engagement zoals uitgelegd bij de toelichting; 

12.000 euro extra aanbod deze zomer en 80.000 euro voor Connecting Brussels. 1,33 miljoen 

euro blijft dan over om dan volgend jaar uit te geven. 

 

Het collegelid benadrukt dat het College zeer blij is met de middelen die het vanuit Vlaanderen 

heeft gekregen, maar dat er werd gekozen om de meest acute zaken te financieren met de 

middelen vanuit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en deze vanuit Vlaanderen op een 

duurzame manier in te zetten, coronagerelateerd. Dat lijkt het College efficiënter en op lange 

termijn ook beter te zijn. 

 

De heer Gilles Verstraeten (N-VA) bedankt collegelid Pascal Smet voor de uitgebreide 

toelichting. Het raadslid wil graag nog terugkomen op het vraagstuk rond de kinderopvang.  
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N-VA steunt die vraag aan Vlaanderen om meer te doen voor de kinderopvang in Brussel. Maar 

dat wil niet zeggen dat de VGC intussen niet kan zoeken om zelf meer middelen hierop in te 

zetten. 

 

Collegevoorzitter Elke Van den Brandt repliceert dat de VGC 20 % van haar budget verhoogt 

en dat zij gerust het debat wenst aan te gaan over wat de VGC extra moet doen, maar ze gaat 

niet de discussie aan over hoe de VGC het beleid, waar Vlaanderen bevoegd voor is en 

verantwoordelijkheid heeft, moet compenseren omdat er in Vlaanderen onvoldoende middelen 

worden voorzien. 

 

Daarnaast had de heer Gilles Verstraeten (N-VA) nog wat bijkomende vragen over het project 

tussen jongeren en de politiediensten. Graag wat meer verduidelijking over hoe het project 

concreet ineen zit en wat ermee gerealiseerd zal worden. Hij verwijst naar de enquête van de 

Jeugdraad over de relatie tussen jongeren en de politie. De resultaten hiervan waren zeer 

negatief. Wat is de betrokkenheid van de gemeenten precies? Zijn andere politiezones eveneens 

geïnteresseerd in dit project? Is er een samenwerking met Brussel Veiligheid & Preventie of is 

deze niet betrokken en zo ja, op welke manier. Tevens had het raadslid wat meer informatie 

gewenst over eventuele andere gewestelijke instellingen die hierin betrokken zijn. Is dit project 

op een wetenschappelijke leest geschoeid? 

 

De heer Arnaud Verstraete (Groen) bedankt het College voor de duidelijke antwoorden. 

Voor de spreker is het duidelijk geworden dat de VGC er alles aan doet om met de beschikbare 

middelen zo goed mogelijk het hoofd probeert te bieden aan de uitdagingen die er zijn. Hij 

denkt daarbij aan de werking van vzw Foyer, die door Vlaanderen niet langer wordt 

gefinancierd en door de VGC wordt overgenomen, terwijl de budgetten verhoudingsgewijs 

anders zijn. 

 

Verder is de spreker zeer benieuwd over de aankondiging van collega Gilles Verstraeten dat er 

zal worden teruggekomen op de kinderopvang en naar de pistes die naar voren zullen worden 

geschoven om binnen de gesloten enveloppe een oplossing te bieden. Op welke uitgaven zal er 

dan beknibbeld moeten worden om extra kredieten te voorzien voor de kinderopvang? 

 

Waar Groen het meest naar uitkijkt, is dat Vlaanderen de middelen opvoert en het verheugd het 

commissielid dat het draagvlak voor die vraag onder de Brusselaars blijft groeien. 

 

Collegelid Pascal Smet antwoordt dat de VGC achter de schermen alle stakeholders heeft 

samengebracht en het proces heeft mee uitgetekend. De uitgangspunten voor de VGC zijn: ten 

eerste, het eigenaarschap van het project ligt bij de Jeugdraad, jeugdorganisaties, de jongeren 

en de politiezone zelf; ten tweede, er komt een samenwerking en engagement vanuit de 

betrokken burgemeesters en schepenen van Jeugd om de dialoog tussen jongeren, de lokale 

overheid en de politie te versterken; de VGC is facilitator van het project en stelt middelen ter 

beschikking om wat er lokaal gebeurt te versterken en om expertise op te bouwen die dan daarna 

gedeeld kan worden.  

 

De actieradius is inderdaad politiezone Zuid, maar het collegelid herhaalt dat het inspirerend 

moet zijn voor de operationele uitwerking van het gewestelijk Veiligheidsplan. De VGC stelt 

middelen ter beschikking voor de procesarchitectuur. De concrete invulling gebeurt in co-

creatie met alle betrokkenen. De VGC voorziet hiervoor 100.000 euro aan vzw JES te geven.  
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De bedoeling is nu dat met de lokale actoren en het lokaal bestuur per gemeente zinvolle acties 

worden opgezet die de relatie en het vertrouwen tussen politie en jongeren vergroot. Het is 

absoluut noodzakelijk dat het vertrouwen terugkomt en correct wordt gecommuniceerd in beide 

richtingen en dat men elkaar leert kennen. Er zal een regiegroep zijn en een tool worden 

ontwikkeld met rechten en plichten.  

 

Tot slot, legt het collegelid uit hoe het proces zal verlopen. In de periode april-september is er 

ruimte voor analyse, visie en het ontwerp van een projectplan. Alle stakeholders worden in 

kaart gebracht. Er wordt een onderzoeksmethode ontworpen. De overlegstructuren zullen dit 

ontwerp bespreken. In oktober-november wordt de strategie en het actieplan dan gefinaliseerd. 

Van december tot april zullen verschillende acties op het terrein worden uitgevoerd en getest. 

In april-juli volgt tot slot een evaluatie. 

 

 

3. Bespreking begrotingsartikelen 

 

Artikel 120/954-01 Overboeking naar het reservefonds Onderwijsinstellingen  

 

Er worden middelen gereserveerd voor de financiering van projecten in het kader van de 

begeleiding van de schoolloopbaan en het tegengaan van schooluitval. Onlangs werd Abrusco, 

die ook geld ontvangt van de VGC, gehoord in de Commissie voor Onderwijs en Scholenbouw. 

Mevrouw Khadija Zamouri (Open Vld) informeert of het voorziene bedrag, 450.000 euro, 

eenmalig wordt uitgegeven of is dit voor de komende jaren? Is dit extra geld allemaal voor 

Abrusco? 

 

Graag had ze bijkomende uitleg gekregen over het duaal leren. 

 

Collegelid Sven Gatz legt uit dat 540.088 euro wordt overgeheveld naar het Onderwijsfonds.  

500.000 euro voor de begeleiding van kinderen en jongeren in een verontrustende onderwijs- 

en opvoedingssituatie voor het tegengaan van schooluitval, zowel in het basisonderwijs als in 

het secundair onderwijs. 250.000 euro zal ingezet worden in 2022 en 250.000 euro zal ingezet 

worden in 2023. Vandaag is nog niet duidelijk of dit hele bedrag naar Abrusco zal gaan. Begin 

juli is er een overleg met de betrokken partners om na te gaan of het geld zal gebruikt worden 

voor de huidige projecten of dat er misschien nieuwe projecten zullen worden opgestart. 

 

40.088 euro is bestemd voor de ondersteuning van het duaal leren. Deze middelen worden 

ingeschreven onder het artikel 830/522-52 Investeringsprojecten Onderwijs en Vorming – 

uitrusting duaal leren. Er zal een extra projectoproep rond duaal leren worden gedaan. 

 

De heer Jan Busselen (PVDA) vraagt of hij goed begrepen heeft dat de partners voor zowel 

de begeleiding van schoolloopbanen als voor de uitbouw van duale opleidingen nog niet zijn 

gekozen. 

 

Dit bevestigt collegelid Sven Gatz. 

 

Artikel 12002/954-01 Overboeking naar het Lambermontfonds  

 

Het voorziene bedrag in dit artikel wordt verhoogd met 4.795.410,72 euro. 1,5 miljoen euro 

wordt voorzien voor projecten in het kader van armoedebestrijding binnen de domeinen 
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Onderwijs, Welzijn en Gezondheid. Over welke projecten gaat dit, vraagt raadslid Khadija 

Zamouri (Open Vld). 
 

Gemeenschapscentrum De Vaartkapoen krijgt 1,3 miljoen euro. Dit vindt de spreker wel heel 

veel geld wetende dat De Vaartkapoen al veel geld heeft gekregen. Het is niet dat ze dit De 

Vaartkapoen niet gunt, maar er zijn nog andere gemeenschapscentra die extra middelen kunnen 

gebruiken. Wordt deze 1,3 miljoen euro volledig betaald aan De Vaartkapoen en wat zijn de 

noden van de andere gemeenschapscentra? 

 

1.500.000 euro wordt volgens collegelid Sven Gatz gereserveerd in het Lambermontfonds voor 

de bestrijding van armoede via scholen. Na evaluatie van het lopende project met betrekking 

tot de ondersteuning van kwetsbare gezinnen in de schoolonkosten, zullen deze middelen 

ingezet worden in de schooljaren 2021-2022 en 2022-2023 voor dezelfde doelstelling, met 

uitbreiding naar voedselarmoede en menstruatiearmoede.  

 

Via het OCB wordt ook ingezet op de mentale bewustwording van armoedebestrijding. Er zijn 

nog andere projecten waaronder de verderzetting van de internetabonnementen voor kinderen 

die het nodig hebben. Er bestaat ook het VGC-tarief voor kwetsbare leerlingen.  

 

Ondertussen is er een nieuwe subsidiereglement met betrekking tot de schoolonkosten. Nu 

wordt op schoolniveau gekeken hoe scholen, samen met de VGC, een armoedeplan kunnen 

opmaken. Er zullen natuurlijk verschillen zijn tussen de scholen. De bedoeling is om naast de 

bestaande kosten die vandaag al in aanmerking komen om terugbetaald te worden, de 

vergoedingen uit te breiden naar voedselarmoede en menstruatiearmoede. 

 

Er zijn 6 grote groepen van armoedesituaties, die mekaar ook kunnen versterken. Dit zijn 

voeding, schoolmateriaal, schooluitstappen, lichaamsverzorging en hygiëne, school- en 

studiekeuze en onbetaalde schoolfacturen. Samen met de scholen wordt er een aanpak 

uitgewerkt waarbij zij in min of meerdere mate op bepaalde van deze 6 factoren meer kunnen 

inzetten. De financiële tussenkomst voor de schoolfacturen, die nu al bestaat, wordt groter 

gemaakt om de andere elementen van armoede te bestrijden. In het begin van het najaar wordt 

het subsidiereglement hieromtrent aangepast.  

 

Midden volgend schooljaar kan er een tussentijdse evaluatie worden voorgelegd om aan te 

tonen op welke punten er vooruitgang wordt geboekt. 

 

De vraag van mevrouw Khadija Zamouri over De Vaartkapoen verbaast collegelid Pascal Smet 

omdat ze zelf uit Sint-Jans-Molenbeek komt. (reacties mevrouw Khadija Zamouri en de heer 

Fouad Ahidar) 

 

Er was in De Vaartkapoen een issue met de concertzaal. Dit project wordt gecofinancierd door 

de Vlaamse Gemeenschap, Europese middelen en de VGC. Op een bepaald moment werd 

vastgesteld dat de investeringen die worden gedaan niet voldoende zijn om ervoor te zorgen dat 

er in de toekomst geen problemen van geluidshinder meer zullen zijn. De Vaartkapoen doet 

grondige verbouwingen en wil alles ineens grondig en goed doen. Vandaar dat ze extra geld 

nodig hebben. De spreker hoopt dat de Vlaamse Gemeenschap ook mee wil investeren in die 

extra kosten. Als ze dit niet doen, zal de VGC haar verantwoordelijkheid opnemen en het 

volledige bedrag beschikbaar stellen. Dit is inderdaad veel geld. 
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In de algemene inleiding heeft de spreker reeds de noden van andere gemeenschapscentra 

aangehaald. Deze legislatuur worden de voorbereidingen al getroffen voor de renovatie van de 

gemeenschapscentra in Vorst en Sint-Joost-ten-Node. 

 

In het artikel wordt 1,5 miljoen euro voorzien voor projecten in het kader van 

armoedebestrijding binnen de domeinen Onderwijs, Welzijn en Gezondheid. Waarom wordt er 

geen melding gemaakt van Cultuur, Jeugd en Sport? Is hiervoor een reden, vraagt mevrouw 

Khadija Zamouri (Open Vld). 

 

Collegelid Pascal Smet geeft vanuit zijn beleidsdomeinen geld aan collegelid Sven Gatz voor 

de bestrijding van armoede. Hij vindt dat absoluut prioritair. In de reguliere begroting van 

Cultuur, Jeugd en Sport worden hiervoor ook al heel wat inspanningen gedaan. Er werd 

collegiaal beslist om vanuit de Cultuur, Jeugd en Sportbegroting geld over te hevelen naar 

Onderwijs en Scholenbouw.  

 

Dit klopt inderdaad, zegt collegelid Sven Gatz. Het project ‘Kunstenaars in de klas’ wordt 

onder andere samen met collegelid Pascal Smet opgestart. Voor de armoedebestrijding werken 

de 3 collegeleden collegiaal samen. 

 

Artikel 100/122-02 Erelonen en vergoedingen voor studies en werken 

 

Voor een externe financiële analyse en begeleiding van een vzw worden bijkomende middelen 

voorzien. Over welke vzw het gaat, had raadslid Khadija Zamouri (Open Vld) graag 

geweten. 

 

Collegevoorzitter Elke Van den Brandt verduidelijkt dat het om Recyclart gaat. De analyse 

hiervoor is voltooid door KPMG en past in het kader van het VGC-beleid op het vlak van de 

opvolging van de subsidies van gesubsidieerde organisaties. 

 

Vanuit de bevoegdheden Cultuur, Jeugd en Sport werd het geld voor de doorlichting van 

Recyclart overgeschreven. Collegelid Pascal Smet benadrukt dat er contact wordt opgenomen 

met de Franstalige collega’s om na te gaan hoe de problemen van Recyclart kunnen worden 

opgelost.  

 

Artikel 311/332-02 Subsidies Stedelijk beleid 

 

De heer Gilles Verstraeten (N-VA) had graag bevestigd gezien dat de verhoging in dit artikel 

betrekking heeft op de stopzetting van een Vlaamse subsidie. 

 

Het heeft inderdaad volgens collegevoorzitter Elke Van den Brandt betrekking op een werking 

die in Brussel wordt stopgezet. De VGC heeft ervoor geopteerd deze werking niet af te bouwen. 

Vandaar dat de VGC verder blijft investeren om deze werking verder te laten bestaan. Er 

worden 3 buurtstewards, in plaats van 4, gecontinueerd. 

 

Artikel 310/113-02 Patronale bijdragen RSZ voor gesco’s 

 

Er werken 4 gesco’s in de lokale dienstencentra rond armoede. Mevrouw Els Rochette 

(one.brussels-Vooruit) had graag hierover wat meer uitleg gekregen. Wat is hun opdracht en 

hoe ziet hun contract eruit? 
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Collegevoorzitter Elke Van den Brandt zegt dat er binnen de VGC-Administratie 4 gesco’s 

voor de duur van 1 jaar worden aangesteld in het kader van het gewestelijke relanceplan. Deze 

4 medewerkers worden ingezet op een aantal belangrijke werven in het kader van de relance. 2 

medewerkers worden ingezet voor de ondersteuning van de 19 lokale dienstencentra die in deze 

coronaperiode zware inspanningen hebben geleverd en nog zullen leveren. De 2 andere 

medewerkers worden ingezet in het kader van armoedebestrijding: 1 op het kruispunt armoede 

en integratie en 1 voor armoedebeleid op de brug welzijn-onderwijs.  

 

Artikel 310/122-02 Erelonen en vergoedingen voor studies en werken 

 

Extra middelen worden voorzien voor de externe juridische ondersteuning bij de opmaak van 

overeenkomsten voor de publiek-private samenwerkingen (PPS) o.a. Gallait, Pacheco en 

Deleers-Walcourt, alsook voor het initiëren van nieuwe projecten. In deze projecten worden 

kindplaatsen voorzien. Mevrouw Khadija Zamouri (Open Vld) denkt dat de kindplaatsen 

echter beperkt zijn gebleven tot 250. Hoe zijn de onderhandelingen met Vlaams minister 

Wouter Beke verlopen? Wat kan er naar de toekomst worden verwacht? Er zijn misschien extra 

kinderdagverblijven, maar deze moeten ook worden opgevuld. 

 

Inzake Onderwijs krijg je volgens de collegevoorzitter bij het bouwen van een school een 

automatische financiering voor de werkingsmiddelen na verloop van tijd. Voor het bouwen van 

kinderdagverblijven werkt dit niet zo. Er moet enerzijds infrastructuur worden voorzien en 

nadien moet worden ingegaan op oproepen om werkingsmiddelen te krijgen. Om deze 

werkingsmiddelen te ontvangen, moet de VGC aantonen dat er infrastructuur beschikbaar is. 

De VGC moet dus een risico nemen door een gebouw als kinderdagverblijf in te richten, in de 

hoop dat de werkingsmiddelen nadien zullen volgen. De VGC probeert deze manier van werken 

op te vangen door het rollend fonds.  

 

Door al de initiatieven die er zijn gepland, kan er wel sprake zijn van leegstand. Er worden 250 

kindplaatsen voorzien voor de hele legislatuur. Dit is veel te weinig. Er zijn veel initiatiefnemers 

(+/- 1.200) dus ze vreest dat deze initiatiefnemers hun plannen niet kunnen uitvoeren. De VGC 

gaat donderdag in overleg met Vlaams minister Wouter Beke. Dit probleem zal onder andere 

worden aangekaart.  

 

Het nieuwe project waarnaar wordt verwezen heeft betrekking op gemeenschapscentrum 

Nekkersdal. 

 

Er is een verhoging van 100.000 euro voor studie- en juridische kosten rond DBFM. Collegelid 

Sven Gatz weet dat dit een hoog bedrag is. Als gekeken wordt naar het geld dat wordt 

geïnvesteerd in projecten, is dit eerder een klein bedrag. Er moeten voor dergelijke projecten 

altijd goede contracten worden afgesloten. Bij deze projecten zijn ook studiekosten betrokken 

voor onderzoek naar extra aanbod in het buitengewoon onderwijs. 

 

Artikel 40002/332-02 Diverse subsidies  

 

Het bijkomend krediet wordt gebruikt voor de verderzetting van het project ‘Databuzz’. Het 

krediet wordt volledig gefinancierd met middelen uit het Onderwijsfonds. De heer Mathias 

Vanden Borre (N-VA) vraagt hoe de 800.000 euro zal worden besteed. 

 

Mevrouw Khadija Zamouri (Open Vld) heeft dezelfde vraag. 
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Collegelid Sven Gatz legt uit dat de Databuzz minder en aan een lager tempo heeft kunnen 

werken door de coronacrisis. Het einde van de 1ste projectronde van de Databuzz was nu. De 

vraag stelde zich dus of dit project zou moeten worden verdergezet. De maatschappelijke 

rentabiliteit is echter nog niet voldoende. Het project is goed gestart, maar door corona blijven 

hangen. Er werden bijkomende middelen gezocht om het project de komende 3 jaar verder te 

laten zetten. De Databuzz zal zeker al in een aantal scholen worden ingezet. Daarnaast zal de 

Databuzz ook worden ingezet voor de Zomerscholen en de Speelpleinen.  

 

Artikel 415/332-01 Subsidies voor speelpleinen 

 

Mevrouw Carla Dejonghe (Open Vld) had graag vernomen welke speelpleinen kunnen 

doorgaan. Is een poetssubsidie van 150.000 euro niet heel veel geld? 

 

Deze poetssubsidie heeft volgens de collegevoorzitter betrekking op zowel de paasvakantie 

als de zomervakantie. Tijdens de zomer worden er 30 speelpleinen voorzien (10 weken).  

 

Het is veel geld, maar door corona moeten de nodige maatregelen worden gehanteerd. Ze dankt 

de medewerkers van de speelpleinen. 

 

Artikel 430/121-48  Vergoedingen 

 

Het bedrag op dit artikel wordt verhoogd met 34.000 euro. Raadslid Khadija Zamouri (Open 

Vld) had graag vernomen wat er gaat gebeuren met dit bedrag. Waar gaan de Zomerscholen 

door? 

 

Er zijn 4 plekken voor Zomerscholen waar de VGC volgens collegelid Sven Gatz sterk op inzet 

(OCB, campus Kompas, campus Comenius en campus Sint-Michiel). Het antwoord over 

Zomerscholen werd eveneens gegeven in de laatste plenaire vergadering. 

 

De middelen van de VGC worden gebundeld met middelen van de Vlaamse Gemeenschap. 

 

Artikel 496/125-03 Brandstoffen voor de verwarming van de gebouwen 

 

De heer Mathias Vanden Borre (N-VA) vraagt waarom de wagens, vermeld in dit 

begrotingsartikel, nodig zijn. 

 

Op basis van de totale uitgaven van het voorbije werkjaar wordt volgens het bevoegde 

collegelid een beperkt krediet overgeheveld naar het ‘artikel 496/124-12 Leasing voertuigen’. 

De VGC start met een nieuwe opdracht voor de leasing van dienstvoertuigen. Het oude 

leasingcontract loopt ten einde. In de nieuwe opdracht wordt ingezet op een duurzamer en 

groener wagenpark. Voor de campus Kasterlinden worden 3 voertuigen vervangen door 2 plug-

in hybrides en 1 100 % elektrisch voertuig. De leasingkosten stijgen hierdoor met 2.000 euro. 

 

De heer Mathias Vanden Borre (N-VA) heeft onlangs een schriftelijke vraag gesteld over het 

wagenpark van de VGC. De spreker meent dat in het antwoord de wagens van de Administratie 

en kabinetten niet waren opgenomen. 

 

De wagens van de Administratie werden volgens collegevoorzitter Elke Van den Brandt wel 

vermeld in het antwoord op de schriftelijke vraag. Er worden geen wagens van de Administratie 

ter beschikking gesteld van de kabinetten. 
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Artikel 50001/332-02 Subsidies voor participatie, uitstraling, verbinding en experiment 

 

Een belangrijk deel van deze middelen heeft betrekking op ‘Plan Atelier’. Een zeer interessant 

project om ruimte te maken voor kunst in de gemeenschapscentra. De heer Arnaud Verstraete 

(Groen) informeert of het College de financiering van dit project eens op een rij kan zetten. 

Graag ook een stand van zaken van dit project. Moeten er volgend jaar uitgaven worden gedaan 

voor hetzelfde bedrag? 

 

De heer Mathias Vanden Borre (N-VA) zijn vraag over dit artikel ligt in het verlengde van 

de vragen van collega Arnaud Verstraete. Kan er een overzicht worden gegeven van alle 

projecten die via dit begrotingsartikel worden gesubsidieerd? Gaat het over eenmalige subsidies 

of structurele middelen? Graag wat meer toelichting over de doelstellingen van het College met 

betrekking tot participatie, uitstraling, verbinding en experiment. Wat wordt ermee bereikt? 

 

Op dit artikel wordt volgens collegelid Pascal Smet inderdaad ondersteuning gesubsidieerd 

voor projecten, werkingen die inzetten op participatiebevordering, educatie en 

publieksbemiddelen. De VGC wil natuurlijk ook inspelen op vernieuwende initiatieven in de 

stad die gericht zijn op de sensibilisering van een nieuw publiek voor culturele activiteiten en 

de interculturalisering van de culturele praktijk. Hiervoor staat een kruisbestuiving tussen 

professionelen en amateurs voorop. Het gaat om stadsbrede projecten met een grootstedelijke 

hybride invulling waarbij verbinding, diversiteit en experiment een belangrijke focus krijgen. 

 

Dit artikel wordt ook gebruikt als financiële incubator voor nieuw beleid. ‘Kunstenaars in de 

klas’ en ‘Plan Atelier’ zijn 2 voorbeelden van nieuw beleid. Er wordt een overzicht van de 

middelen overgemaakt. 

 

De bedoeling met ‘Plan Atelier’ is om op langere termijn aanvullend te zijn aan het atelierbeleid 

in Brussel. Daarom wordt er ingezet op onderzoek en zal er een coalition of the willing worden 

opgestart. Er is een strategische stuurgroep opgericht en daarnaast is er ook een operationele 

werkgroep. Op korte termijn, binnen de contouren van de VGC, zal er een vzw worden 

aangesteld die panden zoekt en experimenten mee begeleidt, enz… De VGC wil ook 

investeringsmiddelen beschikbaar stellen om concrete atelierruimte te voorzien en om binnen 

het eigen patrimonium residenties te voorzien.  

 

Voor het ‘Plan Atelier’ worden middelen vrijgemaakt op de gewone begroting en op de 

buitengewone begroting. De VGC wil op korte termijn haar rol als aanjager van het beleid 

opnemen en ze gaat verder op zoek naar gebouwen. Binnen deze begrotingswijziging verhoogt 

de VGC voor de uitrol van dit plan de investeringssubsidies ‘culturele infrastructuur in de 

buitengewone begroting met 280.000 euro alsook binnen de gewone begroting voorziet de VGC 

extra middelen om concreet een pilootproject te lanceren in navolging van de studie. Daarvoor 

dienen de 75.000 euro aan extra middelen. 

 

In juni 2020 ondersteunde de VGC een onderzoek van het Kunstenaarscollectief Level Five 

Permanent om ateliernoden van kunstenaars in kaart te brengen en mogelijke oplossingen te 

formuleren voor een atelierbeleid op maat van de VGC.  

 

In februari 2021 was het onderzoeksrapport klaar. In dit rapport werden beleidsaanbevelingen 

op langere tijd opgesomd. Dit is allemaal al aan bod gekomen in een hoorzitting van de 

Commissie voor Cultuur, Jeugd en Sport.  
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Het ‘Plan Atelier’ is opgemaakt op basis van deze aanbevelingen. De VGC wil de coalition of 

the willing in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest creëren en is hier volop mee bezig. 

 

In maart 2021 is de taskforce Plan Atelier bijeengekomen met de bedoeling alle 

beleidsinstanties samen te brengen om vanuit een eigen expertise en slagkracht maatregelen te 

vinden, op mekaar af te stemmen en een meer coherente visie en beleid te kunnen installeren. 

 

In mei 2021 is de VGC op gesprek geweest bij atelierorganisaties in Antwerpen en Gent om 

daar ervaring op te doen. 

 

In juni 2021 zal een organisatie aangesteld worden om samen met de VGC panden te zoeken 

en matching te doen. Hiervoor wordt 75.000 euro extra voorzien.  

 

Er worden ook een aantal investeringssubsidies voorzien omdat er een aantal projecten in de 

pijplijn zitten. 

 

De spreker heeft een beter zicht op wat mogelijk is vanuit zijn functie Urbanisme. 

 

Er is nood aan ruimten voor kunstenaars. In het verleden werd hiervoor al aan de kar getrokken 

door toonaangevende infrastructuren, maar ook door laagdrempelige initiatieven die nood 

hadden aan uitrusting, renovatie of aanpassing van zowel een ruimte die gehuurd werd of in 

(mede)-eigendom.  

  

Zo werd reeds in de jaren ‘90 mee geïnvesteerd in de infrastructuur van PARTS. In 2007 nam 

de VGC het initiatief om het Gallaithuis om te vormen naar een atelierplek. 

 

In 2009 opende de VGC BRONKS: een nieuwe theaterinfrastructuur voor kinder- en 

jeugdtheater met werkruimtes. 

 

Eind 2009 werd de aankoop van een nieuw huis voor Ultima Vez ondersteund. 

 

In 2018 verhuisde Needcompany naar de site Gosset in Sint-Jans-Molenbeek. Ze kregen het 

gezelschap van Peeping Tom en de nieuwe Brusselse hub van het HISK die allemaal een 

renovatiepremie ontvingen voor hun nieuwe atelierruimtes. 

 

Recylart werd een locatie gegeven. Net zoals Decoratelier Jozef Wouters.  

 

Met steun van de VGC werd een pand aangekocht door Cinemaximiliaan om een residentie en 

werkplek uit te bouwen. Ook Globe Aroma verwierf investeringssubsidies voor de renovatie 

van hun gebouw in het centrum van Brussel. 

 

De VGC heeft ook in de eigen infrastructuur van de gemeenschapscentra gezocht naar meer 

multifunctioneel gebruik en meer werkruimtes voor kunstenaars. Gemeenschapscentrum De 

Pianofabriek met de Kunstenwerkplaats is een mooi voorbeeld. 

 

Er is ook de concertwerking De Vaartkapoen voor muziek, gemeenschapscentrum De 

Kriekelaar met het project Transfocollect en gemeenschapscentrum De Markten voor 

kleinschalig theater en beeldende kunst. 
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Bovendien zijn er tijdelijke zomerresidenties in de 22 gemeenschapscentra sedert 2017. 75 

kunstenaars of collectieven kregen in 18 gemeenschapscentra een plek waar meer dan 7.000 m² 

aan ruimte tijdelijk ter beschikking is. 

 

Voor het Gallaithuis in Schaarbeek werd een oproep gedaan en de kunstenwerkplaats in 

Elzenhof is klaar. De samenwerkingsovereenkomst hiermee wordt deze maand door het College 

goedgekeurd. 

 

De heer Mathias Vanden Borre (N-VA) had bijkomend graag geweten of de VGC beschikt 

over een subsidiedatabank. 

 

Collegevoorzitter Elke Van den Brandt heeft naar aanleiding van een vraag om uitleg reeds 

een overzicht bezorgd van alle subsidies.  

 

Het is misschien handig en interessant als er een online tool zou bestaan, aldus de heer Mathias 

Vanden Borre (N-VA). 

 

Het is een suggestie om dergelijke databank beschikbaar te maken. 

 

Artikel 51009/332-02 Subsidies voor vakantie-initiatieven in eigen stad 

 

Het krediet voor dit artikel wordt verhoogd met 500.000 euro. Raadslid Carla Dejonghe 

(Open Vld) zegt dat dit de helft is van het bedrag dat vorig jaar werd voorzien. Bestaat er een 

evaluatie van dit project? 

 

Heeft het collegelid enig idee hoeveel mensen aan deze vakantie-initiatieven hebben 

deelgenomen? 

 

Hoe wordt naar de toekomst gekeken? Blijven het eenmalige projecten of wordt er iets recurrent 

opgebouwd? 

 

Commissielid Mathias Vanden Borre had eveneens graag vernomen of er een evaluatie van 

deze projecten bestaat. 

 

Wordt er dit jaar meer structureel samengewerkt met een aantal organisaties?  

 

De spreker maakt de bedenking dat de koppeling VGC-Vlaamse Gemeenschap wordt gemaakt 

en dat die hier en daar in de verf wordt gezet. 

 

Het is positief dat er werd samengewerkt met de collegevoorzitter inzake Brussel Mobiliteit. 

Brussel Mobiliteit voorzag een bedrag. Collegelid Pascal Smet benadrukt dat alles werd 

gecoördineerd door de VGC waardoor er duidelijke afspraken werden gemaakt en het project 

goed verliep. 

 

In 2020 werden er 2 rondes voor projectoproepen gelanceerd. 179 projecten werden 

goedgekeurd voor een bedrag van iets meer dan 1 miljoen euro. In totaal werden er 246 

projecten ingediend. 73 Projecten werden goedgekeurd voor een gemiddeld bedrag van 4.950 

euro. De VGC heeft geen ambtenaar gestuurd naar alle 179 projecten. De evaluatie wordt 

overgemaakt aan de raadsleden. 
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In 2021 is er 1 projectoproep geweest waar 234 projecten werden ingediend. 232 projecten 

waren ontvankelijk. 202 waren unieke indieners. Het bedrag voor deze projecten bedraagt 

opnieuw iets meer dan 1 miljoen euro. 

 

Dit jaar werden 120 projecten goedgekeurd voor een totaalbedrag van 489.000 euro. Er werd 

gezorgd voor een goede mix op vlak van locatie. 

 

Veel initiatieven beperken zich niet tot 1 gemeente, maar doen verschillende gemeenten aan. 

Deze projecten werden gekozen door een team van 20 mensen binnen de Administratie, 

transversaal. Elk dossier werd door 2 tot 3 mensen gelezen en gescoord. Er werd hard en snel 

gewerkt om de grote toestroom op korte termijn af te handelen.  

 

Er werd vastgesteld dat dit jaar, in vergelijking met vorig jaar, de creativiteit iets minder was. 

De projecten zijn minder spectaculair of vernieuwend. Dit is op zich niet erg. Er wordt vooral 

in de reguliere werking en comfortzone gebleven Er waren ook veel kleinschalige buurtgerichte 

projecten, burgerinitiatieven. Vorig jaar werd er maximum 10.000 euro aan een project 

gegeven, dit jaar maar 5.000 euro. Dus het is logisch dat de projecten iets kleiner zijn. 

 

Een project werd bv. afgekeurd omdat het te vaag of een zwak dossier was.  

Het collegelid verwijst naar de kaart in bijlage waar de verschillende projecten op terug te 

vinden zijn. 

 

De heer Mathias Vanden Borre (N-VA) had zeker niet de bedoeling om hieraan een zware 

evaluatie te koppelen.  

 

Hij geeft als suggestie mee dat de Administratie misschien een telefoontje kan plegen naar de 

organisator van een project om te horen hoe het is verlopen 

Het is ook goed dat er een koppeling wordt gemaakt met de Vlaamse Gemeenschap. Het is 

belangrijk opnieuw mensen tot bij de VGC te brengen. 

 

Volgens collegelid Pascal Smet zal de Administratie dit jaar wel proberen om ieder project 

live te bezoeken. De spreker dankt de Administratie voor het werk dat ze verrichten. 

 

Artikel 550/111-01 Bezoldiging van het personeel 

 

Er wordt een eenmalig budget voorzien van 15.000 euro voor 1 VTE om het project ‘stedelijk 

divers engagement’ vorm te geven. Eerder in de vergadering werd vermeld dat er 4 gesco’s 

werden aangeworven voor een bedrag van 144.000 euro. Dit is 10 keer meer. De heer Jan 

Busselen (PVDA) had hier graag een verklaring voor gekregen. 

 

Collegelid Pascal Smet zegt dat dit een nieuw project is waarop wordt toegezien dat de 

toeleiding om kinderen en jongeren van opstartende vrijwillige jeugdwerkingen te 

ondersteunen centraal staat. Hiervoor wordt een bijkomende, tijdelijke medewerker 

geëngageerd binnen de Jeugddienst. Er wordt vanuit gegaan dat dergelijk project specifieke 

competenties vereist en dat de personeelsleden in de huidige ploeg niet beschikbaar zijn. 

 

De bedoeling is het jeugdwerk in kaart te brengen. Er is ontstaat ook nieuw jeugdwerk in 

Brussel. De VGC wil de nieuwe initiatieven die er zijn capteren, ondersteunen en multipliëren. 

 

Artikel 61000/332-02 Subsidies voor jeugdwelzijnswerk  
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Artikel 61000/332-02 Subsidies voor jeugdwelzijnswerk wordt verhoogd met 150.000 euro. 

Kan dit toegelicht worden, vraagt de heer Mathias Vanden Borre (N-VA). 

 

Collegevoorzitter Elke Van den Brandt beaamt dat iedereen wel weet dat het mentaal welzijn 

van heel wat kinderen en jongeren ernstig onder druk staat door de coronacrisis en de sanitaire 

maatregelen. De VGC krijgt zeer verontrustende signalen van de terreinpartners. Er zijn meer 

aanmeldingen. De ernst van de situaties is ongezien. Een aantal organisaties werken voor het 

eerst met wachtlijsten.  

 

De VGC wil jongeren snel gepaste hulpverlening aanbieden en de druk op een aantal 

organisaties verlichten. Daarom worden bijkomende middelen vrijgemaakt.  

 

Er staan een aantal concrete initiatieven in de steigers die hopelijk snel van start zullen kunnen 

gaan. 

 

Heeft dit betrekking op personeelsmiddelen voor mensen die onmiddellijk in het veld worden 

ingezet, vraagt de heer Mathias Vanden Borre (N-VA). 

 

Een lijst van de initiatieven kan de collegevoorzitter nog niet bij het verslag voegen omdat ze 

nog moet worden goedgekeurd op het College. 

 

Artikel 620/111-01 Bezoldiging van het personeel, Artikel 62004/332-02 Subsidie voor 

samenlevingsinitiatieven projecten en Artikel 62006/332-01 Subsidie voor specifieke 

doelgroepen 

 

Mevrouw Els Rochette (one.brussels-Vooruit) had graag meer uitleg gekregen over het 

project CoNnect Brussel. 

 

Mevrouw Khadija Zamouri (Open Vld) en de heer Mathias Vanden Borre (N-VA) sluiten 

zich graag aan bij deze vraag. 

 

In Artikel 62004/332-02 Subsidie voor samenlevingsinitiatieven projecten wordt gesproken 

over Connecting Brussels. Zijn deze 2 artikelen aan mekaar gelinkt, vraagt raadslid Khadija 

Zamouri (Open Vld). 

 

De heer Mathias Vanden Borre (N-VA) had graag meer uitleg gekregen bij de verhoging in 

Artikel 62006/332-01 Subsidie voor specifieke doelgroepen met betrekking tot empowerment 

en participatie van specifieke doelgroepen. 

 

CoNnect Brussel en Connecting Brussel zijn volgens collegelid Pascal Smet 2 verschillende 

dingen. Het project ‘CoNnect Brussel’ werd midden oktober 2020 ingediend bij ESF-

Vlaanderen en werd goedgekeurd eind december 2020. De VGC ontvangt 40.000 euro van 

Vlaanderen en legt zelf 40.000 euro bij.  

 

Het heeft betrekking op de oproep lokale proeftuinen waarbinnen trajecten rond sociale 

netwerking en participatie voor inburgeraars worden opgezet. VGC is een proeftuin, maar is 

anders dan de andere gemeenten omdat de VGC geen bevoegdheid heeft inzake inburgering, 

maar wel een rol te spelen heeft in de aansluiting van inburgeraars bij het Nederlandstalig 
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netwerk. Op deze manier wordt een procesbegeleiding aangeboden om proeftuinen te 

ondersteunen,  

 

Via dit project wil de VGC de basis leggen voor een strategisch model, een stadslabo voor 

community building tussen nieuwe en minder nieuwe Brusselaars om vernetwerken binnen het 

N-netwerk te bewerkstelligen. 

 

De VGC heeft een breed aanbod van organisaties en netwerken aan Nederlandstalige kant en 

wil daarbij zowel werken op individueel niveau (via buddytrajecten, 75 duo’s in totaal), als op 

organisatieniveau (meer organisaties in het N-netwerk als ankerplek voor de inburgeraar).  

 

De bedoeling is om na 18 maanden projectwerking op het niveau van alle proeftuinen samen 

een duurzaam kader te ontwikkelen. Er komt een individuele aanpak via een Buddysysteem, 

maar ook een duosysteem om aan vrijwilligerswerk te doen. Daarnaast wordt er ook aan 

community building gedaan. 

 

Er is momenteel een projectmedewerker en een stuurgroep (Odisee, FMDO, Agentschap 

inburgering en integratie, Huis van het Nederlands, Kenniscentrum Welzijn, Wonen, Zorg – 

Steunpunt Vrijwilligerswerk, Duo for A Job, Odisee en tal van andere organisaties uit het 

Nederlandstalig netwerk in Brussel). 

 

De oproep voor buddy’s en nieuwkomers is gelanceerd. Op 24 juni 2021 is de 1ste  basisvorming 

en intake. Voor de zomer wordt geprobeerd om de matching rond te krijgen zodat na de zomer 

de duo’s in vrijwilligerswerk kunnen starten. Na de zomer volgt een eerste groepsactiviteit. 

 

Artikel 670/111-01 Bezoldiging van het personeel en Artikel 670/112-01 Vakantiegeld van het 

personeel 

 

Mevrouw Khadija Zamouri (Open Vld) informeert of de middelen die de VGC aan de 

communicatie en sensibilisering met betrekking tot het vaccinatiebeleid geeft, los staan van wat 

Brussels minister voor Gezondheid, de heer Alain Maron, op dit vlak doet. 

 

De heer Mathias Vanden Borre (N-VA) had graag eveneens vernomen wat er met deze 

middelen wordt gedaan.  

 

In beide artikelen staat dezelfde verantwoording. Hoe kan dit? 

 

Er wordt reeds veel gedaan op GGC-niveau door minister Alain Maron. Ook vanuit de Vlaamse 

overheid worden er veel initiatieven genomen, aldus collegevoorzitter Elke Van den Brandt. 

 

Deze extra middelen dienen om te informeren en sensibiliseren over coronamaatregelen en de 

vaccinatiecampagne, met specifieke aandacht voor moeilijk bereikbare doelgroepen.  

 

De middelen worden aangewend om 2 personeelsleden van oktober 2020 tot en met 31 

december 2021 aan te werven binnen Logo Brussel voor een versterking van de 

preventiecampagnes rond Covid-19. Dit is gericht op het N-netwerk. 

 

Als de heer Mathias Vanden Borre (N-VA) het goed begrijpt, stelt Vlaanderen deze middelen 

ter beschikking aan de VGC. Geeft de Vlaamse overheid aan hoe deze middelen het best worden 

besteed? Is dit naar een breder publiek toe of eerder naar de VGC-diensten gericht? 
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Als hij Artikel 670/112-01 Vakantiegeld van het personeel leest, heeft de spreker de indruk dat 

het over louter interne communicatie gaat. Het is wel veel geld om het louter over communicatie 

te hebben.  

 

De collegevoorzitter verduidelijkt dat 45.000 euro beschikbaar wordt gesteld, verspreid over 

3 begrotingsartikelen (Artikel 670/111-01 Bezoldiging van het personeel, Artikel 670/112-01 

Vakantiegeld van het personeel en Artikel 670/113-01 Patronale bijdragen RSZ voor het 

personeel). 

 

Logo Brussel krijgt 45.000 euro om te communiceren naar haar publiek.    

 

Het betreft een oproep van Binnenlands Bestuur waarop de VGC heeft ingetekend. 

 

Artikel 840/126-01 Huurgelden en lasten 

 

Mevrouw Carla Dejonghe (Open Vld) vraagt of collegelid Pascal Smet weet hoelang 

gemeenschapscentrum De Maalbeek op de tijdelijke locatie zal blijven. 

 

Neen, antwoordt collegelid Pascal Smet. 

 

Artikel 12001/994-01 Overboeking uit het Bijzonder Investeringsfonds 

 

Er was oorspronkelijk 5 miljoen euro ingeschreven. Nu wordt het bedrag verhoogd met 1,4 

miljoen euro. De heer Mathias Vanden Borre (N-VA) informeert naar de reden hiervoor. 

Worden de middelen wel uitgegeven? 

 

Collegelid Sven Gatz zegt dat de middelen wel degelijk worden besteed. 

 

Het betreft hier 100.000 euro aan erelonen en vergoedingen voor onder meer de PPS-projecten 

Pacheco en Deleers-Walcourt. 500.000 euro zal worden besteed aan de verderzetting van het 

project Databuzz.  

 

Daarnaast laat de collegevoorzitter weten dat de middelen uit het BIF worden gehaald in 

functie van een herschikking van de middelen tussen het Bijzonder Investeringsfonds en het 

Lambermontfonds. Deze zijn ook terug te vinden in de uitgaven van de gewone begroting, 

onder overboekingen naar het Lambermontfonds. De overboeking heeft te maken met de 

financiering van het Investeringsplan 2021-2025 voor het luik Welzijn, Gezondheid en Gezin. 

 

Artikel  12002/955-51 Overboeking naar het Lambermontfonds 

 

Mevrouw Khadija Zamouri (Open Vld) vraagt waarom er een mindering is van 971.000 euro. 

Wat is er gebeurd met de vzw Ambrassade? 

 

De heer Mathias Vanden Borre (N-VA) wil ook graag weten wat er met vzw Ambrassade is 

gebeurd. 

 

Deze spijtige situatie werd onlangs uitgelegd in de Commissie voor Cultuur, Jeugd en Sport, 

aldus collegelid Pascal Smet. Het project gaat niet meer door. 
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De afspraak met de vzw Ambrassade was dat er in hun achtertuin een fuifzaal zou worden 

ingericht. Het hele project is moeilijk verlopen tot vzw Ambrassade plots besliste om niet verder 

te gaan met het project. Ondertussen wordt nagegaan of er een schadevergoeding kan worden 

geëist. 

 

Artikel  82000/552-52 Investeringssubsidies voor stedelijk beleid 

 

De heer Arnaud Verstraete (Groen) wil graag een bijkomende toelichting over het Atelier 

Groot Eiland dat moet instaan voor het thematische stadsvernieuwingsproject Groen-Blauw. 

Groen is enthousiast over dit soort netwerkvorming.  

 

250.000 euro dient volgens collegevoorzitter Elke Van den Brandt voor het thematische 

stadsvernieuwingsproject Groen-Blauw, die via een investeringssubsidie aan Atelier Groot 

Eiland wordt toegekend voor de realisatie van het stadsvernieuwingsproject. In 2020 werd een 

investeringssubsidie van 102.000 euro toegekend voor een 1ste reeks projecten. De 

investeringssubsidie voor een 2de reeks projecten wordt toegekend in 2021. 

 

Het gaat bv. over het openstellen van de moestuin van Atelier groot Eiland, enz… 

 

Het is een project dat samen met de Vlaamse overheid wordt uitgevoerd. 

 

Artikel  830/552-52 Investeringssubsidies voor onderwijsprojecten 

 

Het is fijn te horen dat er extra middelen worden voorzien voor het deeltijds kunstenonderwijs. 

Mevrouw Els Rochette (one.brussels-Vooruit) zou willen dat het College dieper ingaat over 

wat deze bijkomende investeringen precies inhouden en waar de prioriteiten liggen. 

 

De 112.897 euro wordt aangewend voor uitrustingsgoederen. Dit gaat over machines en 

moderne apparatuur voor Nederlandstalige scholen die ook duale opleidingsonderdelen 

organiseren. Het resterende geld zal volgens collegelid Sven Gatz worden gebruikt voor 

uitrustingsmaterialen binnen het deeltijds kunstenonderwijs.  

 

De VGC zal ongeveer 10 miljoen euro, de Vlaamse Gemeenschap 3 miljoen euro en de 

inrichtende macht 2 miljoen euro  investeren in een 5-tal deeltijdse kunstacademies. 

 

Artikel  850/522-52 Investeringssubsidies voor gezinsinstellingen 

 

Kan er een overzicht worden bezorgd over welke projecten het juist gaat, vraagt de heer 

Mathias Vanden Borre (N-VA). 
 

Investeringen binnen Gezinsbeleid gaan over de uitbreiding van kinderopvang met 

inkomenstarief, de inrichting en verbetering van de gezinsinfrastructuur en het uitbouwen van 

de toegankelijkheid en laagdrempeligheid van de Huizen van het Kind. 

 

Tijdens de algemene bespreking heeft de collegevoorzitter de contouren al meegegeven. 

 

Artikel  890/723-52 Aankoop, studies en werken aan gebouwen – Gallait 

 

De heer Arnaud Verstraete (Groen) kreeg graag een stand van zaken van de werken. Waarom 

worden de middelen verminderd? 
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Collegevoorzitter Elke Van den Brandt zegt dat de middelen worden vrijgemaakt voor de 

aankoop van de Luisterpuntbibliotheek. 

 

 

4. Artikelsgewijze stemming  

 

De artikelen van 1 tot en met 5 worden aangenomen met 3 stemmen voor en 1 stem tegen. 

 

 

5. Stemming over het geheel  

 

Het ontwerp van verordening tot vaststelling van de begrotingswijziging 1 en A voor het 

dienstjaar 2021 wordt in zijn geheel ter stemming voorgelegd en wordt aangenomen met 3 

stemmen voor en 1 tegen.  

 

 

 

De verslaggever,       De voorzitter,  

Carla Dejonghe       Fouad AHIDAR 
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BIJLAGEN 

 

 

Speelpleinen met poetssubsidie 

 

De speelpleinen die in 2021 van de VGC een subsidie ontvangen voor de organisatie van hun 

werking, kunnen aanspraak maken op een poetssubsidie. 

Volgende werkingen vroegen in 2021 een poetssubsidie. 

Er werd in 2021 enkel door de Everse Speelpleinen geen subsidie aangevraagd. 

Organisatie Speelplein 

Stad Brussel - Departement Openbaar Onderwijs Brussel (Beersel) 

Dienst Nederlandstalige aangelegenheden SJTN Kadeeke 

Vrije Basisschool Maria Assumpta Donderberg M.A.D.O. 

Lutgardiscollege Ukio 

GO! atheneum Etterbeek Takaro 

Basisschool "Vier-Winden" Circusspeelplein 

Vrije basisschool Kameleon - Haren Kameleon 

Basisschool Sint-Paulus De Watermeloen 

GO! basisschool Campus Unesco Unesco 

GO! basisschool De Buurt De Buurt 

GO! atheneum Emanuel Hiel Hielplein 

Gemeentelijke basisschool Paviljoen Spelket 

Basisschool Sint-Augustinus Hoogtesprong 

GO! basisschool De Kleurdoos Buiten de Lijntjes 

GO! basisschool De Goudenregen De Goudenregen 

Onderwijsdienst Anderlecht Via Via Dertien  
Via Via Veeweide  
Via Via Het Rad  
Via Via Doremi  
Via Via De Goede 

Lucht 
VZW Sint-Goedele Brussel Paloke 

  Bonaventure 

  Bertjesplein 

  Michielsplein 

  Hartjesplein 

  De Astridvijver 

  De Groene Vijver 

  De Brede Stroom 

  De Haven 

  Spoor West 
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Infrastructuursubsidies Gezin 2021 
 
De VGC kende in 2021 tot op heden 25 juni 2021 de volgende infrastructuursubsidie toe aan 
de organisatoren van kinderopvang voor baby’s en peuters.  
 

Kinderdagverblijf Lutgardisschool Elsene 
vzw 68.924,92 

Het Lijsternest vzw 3.535,54 

Kinderdagverblijf Sint-Karel vzw 17.409,00 

Fac Similiter vzw 45.811,85 

Ukkepuk-VRT vzw  14.654,00 
 

Daarnaast, liggen er op dit moment nog drie dossiers ter behandeling voor die betrekking 

hebben op de bouw of verbouwing van een kinderdagverblijf. 
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