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Dames en heren, 

 

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

tijdens haar vergadering van 13 december 2022 het Ontwerp van verordening tot vaststelling 

van de aanpassing nr. 2022/2 van het Meerjarenplan 2022-2025 en de vaststelling van de 

kredieten voor het jaar 2023 van de Vlaamse Gemeenschapscommissie – Stuk 6 (2022-2023) – 

Nr.1. 

 

Mevrouw Els Rochette wordt aangeduid als verslaggever. 

 

 

1. Toelichting bij het Ontwerp van verordening tot vaststelling van de aanpassing nr. 

2022/2 van het Meerjarenplan 2022-2025 en de vaststelling van de kredieten voor het jaar 

2023 van de Vlaamse Gemeenschapscommissie  

 

Collegevoorzitter Elke Van den Brandt meldt dat met deze oefening de kredieten van het 

Meerjarenplan die lopen van 2022 tot 2025 worden aangepast en de kredieten voor 2023 

vastgelegd. Om dit te verduidelijken maakt de collegevoorzitter de vergelijking met het vorige 

begrotingssysteem. Tot vorig jaar legde het College in deze periode van het jaar twee 

documenten voor, namelijk de begrotingswijziging van het lopende jaar en de 

begrotingsopmaak van het komende jaar. In het nieuwe systeem wordt er met een 

meerjarenbegroting gewerkt, dus worden die twee documenten in een aanpassing van het 

Meerjarenplan opgenomen. Het is de tweede keer dat het College in 2022 een aanpassing van 

het Meerjarenplan 2022-2025 voorlegt. 

 

Het Meerjarenplan 2022-2025 van de VGC werd op 17 december 2021 door de Raad 

bekrachtigd en door de Vlaamse minister van Brusselse Aangelegenheden goedgekeurd op 10 

februari 2022. De eerste aanpassing werd door de Raad op 8 juli 2022 vastgesteld en door de 

bevoegde Vlaamse minister op 14 september 2022 goedgekeurd. De aanpassingen die vandaag 

worden besproken, zijn het gevolg van de gewijzigde economische en budgettaire context en 

van beleidskeuzes van het College van de VGC. 

 

De collegevoorzitter bedankt eerst de Administratie van de VGC. De medewerkers van de 

Dienst Financiën en Begroting hebben grondig werk geleverd tegen strakke deadlines. De 

andere Diensten worden bedankt om de beleidskeuzes om te zetten in cijfers en die op elkaar 

af te stemmen. Dankzij de Diensten van de VGC kan de begroting vandaag worden besproken. 

De collegevoorzitter dankt ook de Administratie van de Vlaamse Gemeenschap voor de goede 

samenwerking in de nieuwe Beleids- en Beheerscyclus (BBC). De BBC bracht een nieuwe 

aanpak voor het opmaken en wijzigen van de begroting van de VGC. Op pag. 4 tot 6 van de 

verklarende nota wordt hierover toelichting gegeven. 

  

Er waren volgens de collegevoorzitter twee evenwichtsvoorwaarden die in deze begroting strikt 

moesten worden gerespecteerd. Een eerste betreft het beschikbaar budgettair resultaat, de som 

van alle uitgaven en ontvangsten in het exploitatie-, investerings-, en financieringsbudget voor 

een jaar. Het beschikbaar budgettair resultaat moet elk jaar positief zijn. De tweede 

evenwichtsvoorwaarde is de autofinancieringsmarge, die nagaat of een bestuur structureel, over 

lange termijn, in evenwicht is. Wettelijk gezien moet de autofinancieringsmarge enkel positief 

zijn in het jaar 2025, maar de VGC slaagt erin om deze elk jaar positief te maken. Meer 

informatie over deze twee evenwichtsvoorwaarden is terug te vinden op pag. 29 en 30 van de 

verklarende nota. 
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De economische en budgettaire context werd de voorbije maanden getekend door de effecten 

van de oorlog in Oekraïne en de energiecrisis die daaraan gelinkt is. De context is enorm 

veranderd. Dat geldt ook voor de VGC. Het Federaal Planbureau voorspelt dat de gemiddelde 

jaarinflatie in 2022 op 9,5 % eindigt en in 2023 op 5,4 % uitkomt, tegenover 2,44 % in 2021 en 

0,74 % in 2020. Dat zijn schrikbarende cijfers, die zelfs nog verder zijn gestegen ten opzichte 

van de vorige aanpassing van het Meerjarenplan. 

 

In de eerste plaats voelen de organisaties uit het N-netwerk in Brussel de impact van de crisis. 

Zij komen rechtstreeks in aanraking met mensen voor wie het leven veel duurder is geworden 

en moeten daarbovenop zelf rekening houden met hogere kosten. Het College kiest er daarom 

voor om middelen vrij te maken om de structurele werkingssubsidies van de organisaties in het 

N-netwerk te verhogen. Dit wordt gedaan om de impact van de crisis op de organisaties te 

verminderen, zodat zij de kwaliteit van hun aanbod voor de Brusselaars zo goed mogelijk 

kunnen vrijwaren. Bij de eerste aanpassing van het Meerjarenplan werd reeds een verhoging 

van de werkingssubsidies met 3 % vanaf 2022 doorgevoerd, en een bijkomende verhoging met 

3 % vanaf 2024. Hiervoor werd toen een krediet ingeschreven van jaarlijks 1 miljoen euro vanaf 

2022 en jaarlijks 2 miljoen euro vanaf 2024. Daarbij komt nu een derde verhoging van de 

subsidies, die ingaat vanaf 2023. Dit betekent een bijkomende inspanning van jaarlijks 1,1 

miljoen euro vanaf 2023, bovenop de verhogingen die al waren gepland. 

 

De VGC trekt daarnaast in 2023 eenmalig 4,4 miljoen euro uit voor energiesteun. Het gaat om 

3,4 miljoen euro van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en 1 miljoen euro van de Vlaamse 

Gemeenschap. Die middelen zullen door de VGC worden ingezet voor eenmalige 

steunmaatregelen aan organisaties, verenigingen en onderwijsinstellingen uit het 

Nederlandstalige werkveld in Brussel om de impact van de energiekosten op hun werking te 

verlagen. 

 

Naast de inspanningen gericht op de organisaties in het werkveld, maak het College middelen 

vrij om de personeelskredieten van de VGC aan te passen aan de geactualiseerde 

inflatievooruitzichten van het Federaal Planbureau. De kredieten voor energie worden eveneens 

aangepast aan de gestegen kostprijs. De investeringsmiddelen worden aangepast omwille van 

de gestegen bouwkosten. 

 

De collegevoorzitter gaat vervolgens in op enkele budgettaire krachtlijnen. De middelen 

waarover de VGC beschikt om haar beleid te voeren, m.a.w. de ontvangsten, zijn net als in de 

voorbije jaren voornamelijk afkomstig van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Vlaamse 

Gemeenschap en de federale overheid. Die ontvangsten maken maar liefst 97 % uit van de totale 

inkomsten van de VGC. Op pag. 31 tot 33 van de verklarende nota wordt daarover meer 

informatie gegeven, net als de evolutie ervan over de jaren heen.  

 

Wat de uitgaven betreft, verwijst de collegevoorzitter naar de tabel op pag. 34. Deze geeft een 

samenvattend overzicht van de middelen volgens hun functionele indeling, dus volgens hun 

bestemming. De kredieten voor respectievelijk de algemene financiering, algemene zaken, 

Onderwijs en Vorming, Cultuur, Jeugd en Sport en Welzijn, Gezondheid en Gezin werden 

opgenomen in die tabel. De uitgaven in de exploitatiebegroting evolueren van 161,7 miljoen 

euro in 2022 naar 177,9 miljoen euro in 2025. Op pag. 35 van de verklarende nota worden 

diezelfde exploitatie-uitgaven volgens hun economische indeling geordend. Dit betreft een 

opsplitsing van de uitgaven in goederen en diensten, personeelskosten, toegestane 

werkingssubsidies, andere operationele uitgaven en financiële uitgaven. 
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Betreffende de investeringen van de VGC verwijst de collegevoorzitter naar pag. 36 van de 

begeleidende nota, waarop zich een tabel met de investeringsuitgaven uit het Meerjarenplan 

bevindt. De investeringsuitgaven worden gekoppeld aan Acties. De raadsleden kunnen de 

ontvangsten en uitgaven voor de investeringen dus per Actie in de documenten terugvinden. 

Aangezien alle Acties prioritair werden gemaakt, werd er bovendien per Actie een aparte fiche 

voor de investeringen in de documenten opgenomen. 

 

De structuur verdient eveneens enige toelichting. Vooraan in de bundel bevindt zich het 

ontwerp van verordening dat dient voor de goedkeuring van de tweede aanpassing van het 

Meerjarenplan van de VGC door de Raad. De kredieten van de jaren 2022 tot 2025 worden 

daardoor gewijzigd en de kredieten voor 2023 worden vastgesteld. 

 

Het ontwerp van verordening voorziet een delegatie aan het College om de kredieten voor de 

ondersteuning in het kader van de energiecrisis te herverdelen. Dat gebeurt op basis van 

budgetsleutels voor werkingssubsidies binnen dezelfde Actie van het Meerjarenplan waarop de 

middelen nu staan ingeschreven (Actie 718). Na het ontwerp van verordening bevat de bundel 

het Meerjarenplan. Dit bestaat uit de verklarende nota, de BBC-rapportering en de 

documentatie.  

 

Al die documenten liggen ter goedkeuring voor bij de Raad van de VGC, behalve de 

documentatie. Zij bestaat uit een geactualiseerde omgevingsanalyse, een lijst met toegekende 

subsidies en een geactualiseerd personeelsplan. De documentatie wordt op de VGC-website ter 

beschikking gesteld. 

 

De inhoud van de verklarende nota is vergelijkbaar met de memorie van toelichting uit het oude 

begrotingssysteem. In de BBC-rapportering vindt men op pag. 2 tot 60 het overzicht van de 

beleidsdoelstellingen, Actieplannen en Acties, met telkens daaraan gekoppeld de cijfers voor 

exploitatie, investering of financiering. 

 

In de kolommen van de tabellen vindt men allereerst het budget voor 2022, zoals vastgelegd bij 

de eerste aanpassing van het Meerjarenplan. Vervolgens staat er de wijziging die met de tweede 

aanpassing in 2022 wordt doorgevoerd. Tot slot, staan er de nieuwe cijfers voor 2022, 2023 en 

volgende jaren. 

  

Elke Actie die werd gewijzigd, wordt toegelicht. Vanaf pag. 61 van de BBC-rapportering werd 

een aantal wettelijke schema’s en tabellen opgenomen, die door de collegevoorzitter werden 

toegelicht. Vanaf pag. 83 werden fiches per Actie opgenomen met de investeringen volgens 

hun economische indeling. Aan het einde van het beleidsrapport, op pag. 143, staat een schema 

met de evolutie van de schulden. Tot slot, bevat pag. 144 een verwijzing naar de grondslagen 

en assumpties, en de financiële risico’s waarop dit Meerjarenplan gebaseerd is. 

 

 

2. Algemene bespreking 

 

Mevrouw Cieltje Van Achter (N-VA) bedankt de Diensten voor het opleveren van 

documenten die leesbaarder zijn dan deze uit het verleden. Zij merkt allereerst op dat er een 

stijging van 17 miljoen euro aan ontvangsten is. Bij het narekenen van dit bedrag, bekwam zij 

slechts 11 miljoen euro extra ontvangsten. Zij vraagt zich af waar die 6 miljoen euro aan extra 

ontvangsten vandaan komt. 
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Wat betreft de investeringen merkt mevrouw Cieltje Van Achter grote verschuivingen op. In 

2022 is het investeringsbudget verder gedaald, want de initiële begroting bedroeg 130 miljoen 

euro. In de aanpassing voor het zomerreces van 2022 daalde dit naar 116 miljoen euro. In de 

aanpassing die nu ter goedkeuring voorligt, dalen de investeringsuitgaven naar 89 miljoen euro. 

Dit is dus 40 miljoen euro minder dan initieel begroot. In 2023 stijgen de investeringsuitgaven 

van 51 naar 61 miljoen euro. In 2024 en 2025 is er terug een stijging. Worden de 

investeringsuitgaven die dit jaar niet plaatsvonden, gespreid over de komende jaren, of zijn er 

projecten die niet zullen doorgaan? Voor welke investeringsprojecten vonden de transacties dit 

jaar niet plaats? 

 

In de kinderopvang belooft de VGC veel, maar wordt er volgens mevrouw Cieltje Van Achter 

minder gerealiseerd. De investeringen in infrastructuur voor kinderopvang dalen in 2022 met 

een kwart in vergelijking met de oorspronkelijke budgettering. De exploitatie-uitgaven wijzigen 

ook sterk. Er is een daling met een derde in vergelijking met de initiële begroting. De spreker 

vraagt zich af hoeveel geplande kinderopvangplaatsen niet werden gerealiseerd. 

 

Een volgende vraag van mevrouw Cieltje Van Achter handelt over de bestemde gelden, 

waarvoor 50 miljoen euro wordt gereserveerd. Over welke specifieke bestemmingen gaat dit? 

 

Tijdens een commissievergadering werd gesproken over het geldgebrek van de Franse 

Gemeenschapscommissie (Cocof), waarna de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie 

(GGC) bepaalde taken overnam. Zo kwamen er enkele rusthuizen bij de GGC terecht. Men 

vroeg terloops of er van de VGC ook zaken moesten worden overgenomen. Mevrouw Cieltje 

Van Achter stelt dat er geen reden is om beleid af te stoten, want wie betaalt, bepaalt. De Acties 

die daardoor vermoedelijk zijn getroffen, zijn 215, 551, 632, 633 en 641. Dit betreft een 

totaalbedrag van 1,7 miljoen euro. Hoe staat het met de opvolging van die Acties na de 

overdracht? Hoe worden die gerealiseerd, aangezien de subsidiëring door de GGC wordt 

overgenomen? Wie bepaalt het beleid rond JES Brussels indien de VGC er niet meer voor 

instaat? Dit roept heel wat vragen op. De middelen zijn verbonden met beleid dat men wil 

uitvoeren. Indien die middelen niet meer ter beschikking staan en die instellingen worden 

afgestoten, dan zal het beleid niet meer via die organisaties worden gerealiseerd. Hoe zal het 

College de strategische en operationele doelstellingen behalen? Welke bestemming krijgen de 

vrijgekomen middelen? Mogelijk zullen andere partners de doelstellingen realiseren met de 

vrijgekomen middelen? Hoe garandeert het College dat het Nederlandstalige karakter en de 

dienstverlening van die organisaties behouden blijven? Wordt de planlast voor die organisaties 

niet groter, aangezien ze verantwoording zullen moeten afleggen aan zowel de Vlaamse 

Gemeenschap als aan de GGC? Wie zal het beleid uitstippelen op niveau van de GGC? Wordt 

dit Brussels minister Alain Maron? De spreker merkt op dat hij niet erg geïnteresseerd is in het 

Nederlandstalige karakter. Welke garanties werden daarover afgesproken? 

 

In het Vlaams Parlement stelde de heer Karl Vanlouwe hierover een vraag aan minister 

Benjamin Dalle, die niet op de hoogte was. Heeft het College de Vlaamse Regering al 

geïnformeerd over die overdracht naar de GGC? Wat was de reactie van Vlaams minister 

Benjamin Dalle? 

 

De heer Gilles Verstraeten (N-VA) had graag een overzicht gekregen van de hoever de VGC 

staat met investeringen in scholen. Wat zijn de plannen voor 2023 en 2024? Hoeveel plaatsen 

hoopt het College te creëren? Hoeveel zijn er al gecreëerd? Waar? Wat is de impact van de 

crisissen? Verbouwingen en energie worden duurder. Welke impact heeft dat op de 

investeringsplannen? Zijn er vertragingen opgelopen? Zijn bepaalde bouwwerven stilgelegd? 
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Mevrouw Carla Dejonghe (Open Vld) dankt de collegevoorzitter voor de duidelijke 

uiteenzetting en sluit zich aan bij de woorden van dank voor de Administratie.  

 

Elke organisatie voelt de impact van de crisis. De spreker juicht de steunmaatregelen dan ook 

toe, o.a. wat de energiekosten betreft. De indexoverschrijdingen volgden elkaar snel op, zoals 

vermeld in de algemene toelichting bij het Meerjarenplan. Ongetwijfeld hebben ze gevolgen 

voor de begroting. 

 

Alle besturen worstelen met hetzelfde probleem. In Gent worden vertrekkende ambtenaren 

gewoonweg niet meer vervangen en Turnhout heeft zwaar gesnoeid in het personeelsbestand. 

Veel Vlaamse en Brusselse gemeenten besparen op investeringen. Hoe vangt de VGC de sterk 

opgelopen personeelskosten op? Het is alvast goed nieuws dat het collegelid erin slaagt om 

ondanks de lastige context niet in het personeelsbestand te snoeien. 

 

Voorts heeft de spreker enkele punctuele vragen bij de Acties. Actie 116 betreffende 

investeringen in onderwijs laat zeer grote verschuivingen optekenen. Het is goed dat het aandeel 

van investeringen in de begroting nog steeds aanzienlijk is. Gemiddeld iets meer dan de helft 

van de VGC-investeringen gaat naar Onderwijs en Vorming. Wat waren in grote lijnen de 

investeringsplannen in dit domein?  

 

De forse investeringen in het onderwijs zijn goed nieuws, al was het maar omdat grote projecten 

vaak ook investeringen in sport en kinderopvang inhouden. Elk van deze investeringen is 

noodzakelijk in de stedelijke en sociaaleconomische context die eigen is aan Brussel.  

 

Aanvullende afzonderlijke vragen zal de spreker later in de vergadering stellen. 

 

De crisis treft de hele samenleving en elke Administratie, zegt de heer Jan Busselen (PVDA). 

Welke impact zal deze begroting hebben op de Administratie en de organisaties die afhankelijk 

zijn van VGC-subsidies? 

 

Het is een goede zaak dat de uitgaven aan de reguliere Administratie worden geïndexeerd en 

dat er bijgevolg niet in het personeelsbestand wordt gesnoeid. Geldt hetzelfde echter wel voor 

de talrijke organisaties die kunnen rekenen op subsidies van de VGC? Via de zogenaamde 

‘cocomisering’ krijgen ze een deel van hun middelen nu van de GGC. Veel organisaties lopen 

daar echter een indexering mis.  

 

Welke organisaties heeft de VGC nog onder haar hoede? Kunnen zij rekenen op een 

indexering? De spreker denkt o.a. aan het Brussels Ouderenplatform binnen het departement 

Welzijn en Gezondheid, maar ook aan sportorganisaties zoals de Brussels Boxing Academy en 

Atlemo. 

 

Het verschil tussen de eerste aanpassing aan het Meerjarenplan en de tweede is erg groot. Zo’n 

8 miljoen euro werd uiteindelijk niet gebruikt. De initiële raming voor 2022 was vastgelegd op 

153,7 miljoen euro. Dat bedrag werd bij de eerste aanpassing verhoogd tot 161 miljoen euro. 

In het Meerjarenplan dat nu voorligt, is sprake van 169 miljoen euro! Waarom zijn de sprongen 

zo groot? Wat verklaart de verschillen? 

 

De spreker heeft voorts specifieke vragen over o.a. isolatie en zonnepanelen, die hij later zal 

stellen. 
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De heer Arnaud Verstraete (Groen) gaat in op de nieuwe N-aanpak. Het is nog wennen aan 

het jargon en de nieuwe indeling, maar het nieuwe systeem is een pak duidelijker. Het is 

gemakkelijker om te zien hoe beleidskeuzes worden afgestemd op elkaar en op de bijbehorende 

budgetten en Acties. Die verbeterde transparantie maakt het voor de Raad gemakkelijker om 

controle uit te oefenen op het werk van het College. Deze aanpak verdient navolging op andere 

beleidsniveaus. Groen bedankt iedereen die aan de voorliggende begroting en aan de 

ingewikkelde overgang heeft meegewerkt. Het was een huzarenstukje, maar alles is naadloos 

verlopen. 

 

Na de pandemie volgden de inflatie en de energiecrisis. Veel Brusselaars krijgen het moeilijk 

om de eindjes aan elkaar vast te knopen. Hetzelfde geldt voor de VGC en haar personeel. De 

personeelslonen moeten geïndexeerd worden. Het is dan ook logisch dat die indexering een 

grotere hap neemt uit de begroting. De economische verdeling van de exploitatie-uitgaven (pag. 

35) laat zien dat het beslag van de personeelskosten van 48 % naar 52 % zal stijgen in de loop 

van het huidige Meerjarenplan. In absolute cijfers zullen de subsidieuitgaven stijgen, terwijl ze 

in verhouding dalen van 32 % naar 30 %.  

 

Overheden die dotaties geven, bv. personeelsdotaties voor het onderwijs, indexeren hun 

loonuitgaven. De werkingskosten worden echter niet even sterk geïndexeerd, wat betekent dat 

de VGC niet dezelfde voorwaarden kan bieden aan verenigingen. 

 

De inkomsten stijgen, zowel vanuit Vlaanderen als vanuit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

Wel stelt het raadslid vast dat de inkomsten vanuit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest sneller 

stijgen. Klopt die vaststelling? Is er een verklaring voor? 

 

De indexering voor het Stedenfonds lijkt onvoldoende. De eenmalige compensaties in het 

Meerjarenplan zullen gevoelig onder de index blijven, waardoor er de facto wordt bespaard. 

Wat is de kijk van het College hierop? 

 

Het is niet gemakkelijk om in de huidige context het beleid voort te zetten en correcte 

voorwaarden voor het middenveld te hanteren. Bovenop de geplande verhogingen komt er een 

bijkomende verhoging van 3 % voor het middenveld, zei de collegevoorzitter. 

Verhoudingsgewijs is dat een aanzienlijke bijkomende uitgave. Groeien de middelen wel 

voldoende mee met de werkelijkheid? 

 

De prijs van bouwmaterialen lijkt een effect te hebben op o.a. het onderwijs. Sommige 

investeringsbudgetten zijn kleiner dan oorspronkelijk voorzien. Heeft dat te maken met de 

prijsstijgingen? Gaat het om bewust uitstellen om projecten zodoende haalbaar en betaalbaar te 

houden? Is er sprake van de klassieke vertraging bij infrastructuurprojecten? Gaat het om een 

combinatie van factoren? 

 

De middelen voor het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs (AGION) zouden met 

slechts 2 % worden geïndexeerd. Bij de bespreking van deze aangelegenheid in de Vlaamse 

begroting merkte het Rekenhof op dat die indexering onrealistisch laag is, omdat de uitgaven 

veel meer zullen stijgen. Delen de collegeleden die inschatting? Heeft het College contact 

opgenomen met de Vlaamse Regering? 

 

Het raadslid is verheugd dat de financiële evenwichten ondanks de complexe situatie bewaard 

blijven. Het is belangrijk voor Groen dat het College blijft aanknopen met de goede traditie om 

zowel op korte als lange termijn het evenwicht te bewaren. 
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Wat het departement Welzijn betreft, merkt de spreker op dat er 1,3 miljoen euro extra wordt 

uitgetrokken voor de Brede School. Dat is een aanzienlijke investering. Hoe verloopt het 

overleg met de gemeentebesturen en andere belanghebbenden? 

 

Hoe is het aantal kindplaatsen in de kinderopvang geëvolueerd? Het is een goede zaak dat de 

subsidies worden opgetrokken omwille van de gelijkschakeling naar niveau T2A. De spreker 

is ook tevreden met de campagne ‘Werken voor Ketjes’, die vanaf nu 3 jaar zal lopen.  

 

Voorts werd er een reglement aangekondigd voor een structurele ondersteuning voor 

verenigingen waarin armen het woord nemen. Wat is de timing van dit project? Wanneer 

worden de plannen voor Actie 731 E-inclusion by Design, een project in samenwerking met de 

Vlaamse overheid, uitgevoerd?  

 

Bovendien had het raadslid ook meer details gekregen over Actie 744, waar de departementen 

Onderwijs en Welzijn voor meer plaatsen in Kasterlinden zullen zorgen.   

 

Naar goede traditie wordt aan het College een update van de vooruitzichten voor het aantal 

plaatsen in het Brusselse onderwijs gevraagd. 

 

Verder wil de spreker een aantal specifieke Acties uitlichten. Actie 121, waar bijkomende 

budgetten worden voorzien voor twee projecten van Zaveldal: een project rond de preventie 

van schoolverzuim en het project De Meander. Dat een competentietraining is voor leerlingen 

met gedragsproblemen in Brusselse Nederlandstalige secundaire scholen.  

 

Ook Actie 144 is van groot belang. Hierin wordt een budget voorzien voor de terugbetaling van 

inschrijvingsgelden voor zijinstromers die nog niet beschikken over een pedagogisch diploma 

en wordt de lerarenbonus met 20 % verhoogd. In tijden van lerarentekorten juicht Groen dit 

zeker toe. 

 

Via een intersectionele samenwerking versterkt de VGC de positie van kinderen en jongeren in 

een maatschappelijk kwetsbare situatie. Er wordt bijzondere aandacht besteedt aan het bouwen 

van bruggen tussen welzijn, onderwijs, gezin en jeugd. Er wordt meer budget voorzien voor het 

buddyproject van Connect. Kan het College hier meer uitleg over geven?  

 

De uitwisseling van leerkrachten tussen de verschillende onderwijsgemeenschappen in Brussel 

is een goede zaak. Als jongeren meertalig moeten opgroeien, moeten ze taalles krijgen van een 

moedertaalspreker. Kan het collegelid een update geven over recente projecten? 

 

Groen vindt de vergroening van speelplaatsen heel belangrijk. Minister Alain Maron maakt hier 

budgetten voor vrij op gewestniveau. Het collegelid heeft al meerdere projecten tot een goed 

einde gebracht. Het raadslid vraagt om een update van de huidige situatie. 

 

Waar kunnen de middelen voor de aanpak van hoogbegaafde of cognitief sterk presterende 

leerlingen teruggevonden worden?  

 

Het raadslid is tevreden dat de oorspronkelijke ambities wat betreft cultuur, jeugd en sport goed 

worden doorgezet en wil een aantal Acties uitlichten. Welke overheid betaalt voor het zwembad 

in Abattoir uit Actie 614? Dat wordt niet vermeld in de Vlaamse begroting.  
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Volgens Actie 214 verhoogt de VGC het krediet in 2022 om tegemoet te kunnen komen aan de 

lopende vragen. Vanaf 2023 wordt ook de werking van À Fonds voor collectieven versterkt. 

Naast een verhoging van exploitatie-uitgaven wordt het À Fonds-team ook versterkt met een 

extra personeelslid om jongeren en jongerencollectieven te begeleiden bij hun projecten. Dat is 

zeer positief. Kan het College deze Acties verder toelichten?  

 

In Actie 514 sluit de VGC een meerjarenovereenkomst af met vzw Media Actie Kuregem Stad 

voor de continuering van de Digibib Brussels en de laagdrempelige workshops voor kinderen 

en jongeren doorheen het jaar en de vakantieperiodes. Dat is een uitstekend initiatief. Kan deze 

Actie verder worden toegelicht? 

 

Mevrouw Lotte Stoops (Groen) is voorstander van een transversaal beleid. Het VGC-beleid 

siert dat. De hekjes tussen de staat, de markt en de burger verdienen nog grotere poorten die 

wagenwijd opengezet kunnen worden. De klimaatcrisis, de coronacrisis, de energiecrisis, de 

crisis in de opvang en de biodiversiteitscrisis hebben getoond dat iedereen nodig is. In tijden 

van crisis verschijnen vaak commons. Dat zijn burgers die oplossingen zoeken voor 

gemeenschappelijke noden. Ze zetten hun tijd en talent in om een verschil te maken in hun 

eigen buurt. Ze geven samen de democratie vorm. Er zit heel wat kennis in deze commons, 

mensen kennen de noden in hun eigen buurt namelijk het beste. De perspectieven van burgers 

mee aan tafel krijgen, zal voor rijkere oplossingen zorgen. De begrippen top down en bottom 

up zouden weleens uitgehold kunnen zijn. Het wordt tijd om de commons als volwaardige 

partner te zien. De VGC is een nabije overheid. Ze heeft veel mogelijkheden en onderneemt 

veel om partner te zijn van organisaties en burgers. Voor dit soort crisissen is mutualiseren en 

duurzaam delen echt een oplossing. Er gebeurt al veel: de Fietsbib, Sportswitch, babytheken, 

enz. Brede Scholen mutualiseren hun mogelijkheden ook. Zo is er in de Kriekelaar een ruimte 

beschikbaar met een agenda die de hele buurt kan invullen. Ook achter de kunstenaarsateliers 

zitten heel wat ideeën van commons. Sommige ideeën zijn echter moeilijk te realiseren omdat 

er geen specifiek legaal kader voor handen is of omdat het legale kader tegenwerkt. Denk aan 

de voedselbedeling tijdens de coronacrisis die toch moest voldoen aan de strenge eisen van de 

voedselinspectie.  

 

Het raadslid vindt het lovenswaardig dat er al heel wat ideeën van commons opgenomen worden 

in het beleid van de collegeleden, maar vraagt zich af hoe het VGC-beleid compatibel gemaakt 

kan worden met de commons.  

 

Mevrouw Els Rochette (one.brussels-Vooruit) bedankt iedereen die heeft meegewerkt aan 

de begroting van 2023, de Administratie en de verschillende kabinetten die de aanpassing van 

het Meerjarenplan 2022-2025 tot een goed einde hebben gebracht. Ook de organisaties op het 

terrein, in de zorg en in de cultuursector verdienen een pluim. Ondanks de opeenvolging van 

crisissen blijven zij onvermoeid doorgaan. 

  

In een tijd waar de ene crisis de andere opvolgt is het niet makkelijk om toekomstplannen te 

bespreken. Na een wereldwijde coronacrisis is er nu een gigantische inflatie en een energiecrisis 

die iedereen het leven moeilijk maken. one.brussels-Vooruit is daarom zeer tevreden dat de 

VGC haar duit in het zakje doet om tegemoet te komen aan die moeilijkheden. Dat toont dat dit 

College haar prioriteiten kan stellen. Zo komt er een eenmalige energiepremie voor 

organisaties, verenigingen en onderwijsinstellingen uit het Nederlandstalig werkveld. Die extra 

premie zal voor velen het verschil maken.  
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Kan het collegelid meer informatie verstrekken over hoe de energiepremie verdeeld zal 

worden? De fractie van het raadslid pleit ervoor om de welzijnssector goed te ondersteunen. De 

coronacrisis heeft ons geleerd dat goede, nabije en betaalbare zorg op maat essentieel is.  

 

De VGC ziet potentieel in jonge mensen en trekt daar ook de nodige middelen voor uit. Dat is 

een grote sterkte. Door te investeren in jeugd en sportverenigingen stelt de VGC de toekomst 

zeker. Het raadslid hoopt dat jongerenorganisaties dan ook vooraan in de rij staan bij het 

ontvangen van extra steunmaatregelen om hun energiekosten te dekken. Zo kunnen zij blijven 

inzetten op hun waardevolle werking ten goede van de Brusselse Ketjes.  

 

Daarnaast lijkt het de spreker een goed idee om organisaties die exclusief middelen ontvangen 

vanuit de VGC ook extra aandacht te geven. Zal dat gebeuren? 

 

Mevrouw Els Rochette juicht toe dat er tegemoetgekomen wordt aan de inflatie. Een 

indexverhoging zit in de pijplijn om ook in 2023 organisaties te ondersteunen om de stijgende 

kosten aan te kunnen. De VGC wordt zelf ook geconfronteerd met stijgende personeelskosten, 

energiekosten, enzovoort. Meer dan andere overheden, is de VGC een operationele overheid 

die met haar breed en uitgebreid aanbod het verschil maakt voor de Brusselaar. Het raadslid is 

blij te lezen dat er extra middelen gaan naar het sport- en speelaanbod. Er komt ook een 

optimalisatie, maar die is slim ingezet en gaat niet ten koste van de kinderen en jonge mensen.  

 

De VGC wil een inclusief beleid voeren door de specifieke aandacht voor de verwelkoming en 

ondersteuning van nieuwkomers en inburgeraars te vergroten via het Connect-project. Er wordt 

ook extra geïnvesteerd in Brussel Onthaal. Dat is in deze tijden meer dan nodig. De VGC 

investeert samen met Vlaanderen via het Plan Samenleven in de diversiteit van Brussel. 

 

Kunstenaar in de Klas wordt verder gefinancierd door de VGC. Kinderen en jongeren in contact 

brengen met kunst en cultuur is een echte meerwaarde voor onze Brusselse samenleving. De 

blijvende investering benadrukt het belang hiervan. Het geeft ook een signaal naar de 

kunstenaars zelf. Hun werk wordt naar waarde geschat. Dat gebeurt natuurlijk ook door andere 

acties. 

 

Wat is de concrete impact van de ‘cocomisering’ van enkele VGC-subsidies. one.Brussels-

Vooruit is voorstander van het idee als het leidt tot meer efficiëntie en een betere verdeling van 

de verantwoordelijkheden. VGC-organisaties werken vandaag immers al in een meertalige 

context. Zolang de subsidies en het gebruik van het Nederlands gewaarborgd blijven, is dit een 

heel positieve evolutie.  

 

Collegevoorzitter Elke Van den Brandt bedankt de raadsleden voor hun appreciatie van het 

werk van de Administratie. Ze stelt de leden gerust dat er geen 6 miljoen euro verloren is. 

Pagina’s 31 tot 33 gaan in op de ontvangsten van de VGC en hoe die evolueren. Er zijn 

wijzigingen door de overschrijding van de spilindex en de inflatievooruitzichten van het 

Planbureau. Vlaams minister Bart Somers trekt vanuit de bevoegdheid Binnenlands Bestuur 

eenmalige middelen uit voor de VGC en lokale besturen om voor een deel tegemoet te komen 

aan de financiële impact van de crisis. Voor de VGC gaat dat in 2023 over 470.000 euro, 

620.000 euro in 2024 en 745.000 euro in 2025. De VGC voorziet in 2023 eenmalig 4,4 miljoen 

euro voor energiesteun. Het gaat om 3,4 miljoen euro van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

en 1 miljoen euro van de Vlaamse Gemeenschap.   
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Vervolgens licht de collegevoorzitter toe wat er gebeurt met de 40 miljoen euro die niet 

geïnvesteerd werd. Een deel van de verschuiving in deze begrotingsaanpassing gaat over 

middelen die verder verspreid worden in de tijd. Er wordt nog steeds met middelen geschoven 

omwille van de omschakeling van een budgettaire begroting naar een begroting op basis van 

aanwending. Daarnaast zijn er ook verschuivingen door de aangepaste timing van 

bouwprojecten. 

 

De diensten van de VGC ondersteunen de kinderopvangsector bij de ontwikkeling van elk 

investeringsdossier. Een verdere capaciteitsuitbreiding blijft echter uit. De sector staat onder 

druk, de organisatoren hebben een beperkte draagkracht om bouwprojecten te coördineren. 

 

Toch zijn enkele dossiers in 2022 uitgevoerd, of lopende, of gepland in 2023. Er zijn ook 

infrastructuren waarvoor de VGC de capaciteitsmiddelen financiert. Andere dossiers zijn nog 

in een voorbereidende fase De collegevoorzitter belooft de volledig lijst aan de commissie te 

bezorgen. (Bijlage) Er is ook steeds budget voor verfraaiingen en kwaliteitsverbetering. 

 

Pagina 29 van het voorliggende document gaat verder in op de besteding van de bestemde 

middelen. De bestemde middelen dienen uitsluitend voor de investeringen in de begroting. Ze 

zijn zichtbaar in de tabellen bij iedere Actie. De financiering is per investering en hangt af van 

het beleidsdomein en de aard van het bouwproject. Zo financiert de VGC transversale 

infrastructuur met het bijzonder Investeringsfonds, terwijl investeringen in onderwijs via het 

Onderwijsfonds gaan en in kinderopvang via het Gezinsfonds. 

 

In het Investeringsplan 2021-2025 wordt de uitrol van het Meerjarenplan 2022-2025 verder 

toegelicht. 

 

De collegevoorzitter begrijpt de vragen over de cocomisering. Ze noemt een aantal redenen 

waarom dit nodig is. Ten eerste is het een inhoudelijke keuze. Een aantal bevoegdheden zitten 

bij de GGC, maar de organisaties werden vanuit de VGC gefinancierd, zoals bv. de 

wijkwerkingen. Inhoudelijk past die werking beter bij de GGC, maar om historische redenen 

werden ze gefinancierd door de VGC. Dit stond ook al in de beleidsverklaring van het vorige 

College. De collegevoorzitter is blij dat een aantal werkingen nu kunnen worden overgedragen. 

 

Financieel heeft dit natuurlijk ook een impact op de begroting. Hiermee kunnen de stijgende 

kosten gedeeltelijk worden opgevangen. 

 

De overname door de GGC werd besproken in de Raad op 2 december 2022 en in het Vlaams 

Parlement op 7 december 2022. Dankzij de overname is er meer coherentie, minder 

versnippering, meer samenwerking op het terrein, minder planlasten voor de organisaties en 

een toegankelijker aanbod voor de Brusselaars. Een aantal organisaties die nu al een GGC-

werking hebben, krijgen een duurzaam perspectief, meer slagkracht en nieuwe 

ontwikkelingskansen. 

 

De middelen die door de overheveling vrijkomen worden de volgende jaren aangewend voor 

de realisatie van de inhoudelijke beleidsdoelstellingen van het Meerjarenplan. Dat gaat over 

verschillende zaken, zoals een versterking van de werkingssubsidies voor welzijn en 

gezondheid, de structurele financiering van verenigingen waar armen het woord nemen, meer 

ondersteuning van lokale dienstencentra en nieuwe acties om welzijns- en zorgkrachten in 

Brussel aan te trekken. Sommige organisaties krijgen bijkomende middelen om hun werking 
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uit te breiden. Er zal dus meer Nederlandstalig werkveld zijn. De organisaties die naar de GGC 

worden overgeheveld, zullen in een tweetalige context werken. 

 

De collegevoorzitter begrijpt niet waar de cijfers van de heer Jan Busselen vandaan komen. Ze 

legt nog eens de grote lijnen van de begrotingswijziging uit. De werkingsmiddelen voor de 

organisaties uit het werkveld worden opnieuw verhoogd, om de gevolgen van de energiecrisis 

en de inflatie op te vangen. De partners krijgen zekerheid en stabiliteit dankzij de eenmalige 

energiesteun van 4,4 miljoen euro in 2023. Op een aantal projecten wordt specifiek ingezet, 

zoals de duurzame verankering van armoedeverenigingen, de Brede Schoolwerking, de 

uitbreiding van een aantal subsidie-enveloppes, de ondersteuning van de lokale dienstencentra 

en de problematiek van de zorgberoepen in de kinderopvang en de brede sector van welzijn en 

gezondheid. De personeelskredieten worden geïndexeerd omwille van de inflatie en er worden 

bijkomende middelen uitgetrokken voor de energiekosten van de VGC-gebouwen. Hiervoor 

worden de werkingsuitgaven onderbenut. 

 

De middelen voor Brede School worden verhoogd. Er is een hervorming aan de gang. De 

collegevoorzitter hoopt die snel af te ronden, zodat de sector meer duidelijkheid krijgt. Meer 

dan 300 stakeholders werden betrokken bij het traject, er was overleg met de lokale besturen en 

de inrichtende machten, de coördinatoren, de ouders, de leerlingen, het middenveld en de 

adviesorganen. 

 

Wat de vraag over de indexering van de werkingskosten betreft, wijst de collegevoorzitter erop 

dat de VGC geen eigen ontvangsten heeft en afhankelijk is van de dotaties van andere 

overheden. Die dotaties zijn niet volledig geïndexeerd. Dat moet worden opgevangen. Het 

College vond de middelen om de geplande beleidskeuzes te financieren, zoals de verhoging van 

de werkingssubsidies. 

 

In het plan e-inclusie wordt er ingezet op gebruiksvriendelijkheid van de digitale stedelijke 

dienstverlening. Die gebruiksvriendelijkheid betekent dat we de eindgebruiker centraal zetten 

bij de ontwikkeling en implementatie van die digitale dienstverlening. Het project kadert binnen 

het programma Iedereen Digitaal van Vlaams minister Bart Somers. 

 

Binnen dit project organiseert de VGC een doorlichting van het inschrijvingsproces voor het 

eigen aanbod vanuit gebruikersperspectief. De digitale drempels worden in kaart gebracht en 

er worden oplossingen gezocht. Deze doorlichting loopt momenteel. Een deel van de middelen 

wordt bij deze aanpassing verplaatst van 2022 naar 2023 in functie van het lopende traject. 

 

Vervolgens beantwoordt de collegevoorzitter enkele vragen over de plaatsen in de 

kinderopvang. Het College zet meer middelen in op prefinanciering dan ooit. Dat is een lopend 

fonds. De middelen werden verdubbeld. De opstart van nieuwe prefinanciering gaat over 250 

bijkomende plaatsen met het agentschap Opgroeien, waarvan het College hoopt dat de Vlaamse 

overheid die snel zal overnemen. 

 

De opstart van 177 extra plaatsen capaciteitsuitbreiding in de gemeenten Anderlecht, Sint-Jans-

Molenbeek en Brussel-Stad worden hier ook mee gefinancierd.  Een aantal dossiers over 

prefinanciering die in de vorige regeerperiode werden opgestart, zitten ook in dit fonds. 

 

Of er nog meer capaciteit komt, hangt af van de middelen die beschikbaar zijn. De Vlaamse 

Gemeenschap communiceerde eind november 2022 dat er meer plaatsen met subsidies komen. 

De verdere timing moet nog worden afgesproken. 
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De 4,4 miljoen euro aan energiepremies worden integraal ingezet voor steun aan organisaties 

op het terrein, zoals verengingen en onderwijsinstellingen. De exacte modaliteiten moeten nog 

worden uitgewerkt. Er wordt rekening gehouden met de organisatie en het netwerk dat anders 

uit de boot zou vallen. 

 

Collegelid Sven Gatz stelt dat we voor het onderwijs, indien men de verschillende cijfers 

samentelt, tijdens deze legislatuur op 3.854 bijkomende plaatsen in het basisonderwijs komen 

en op 4.584 plaatsen in het secundair onderwijs. Normaliter wordt dat schema gerealiseerd. In 

2022 zullen dat 1.110 plaatsen zijn in het basisonderwijs en 1.604 in het secundair onderwijs.  

 

Een van de redenen voor de verschuivingen in de investeringen van 11 miljoen euro naar 2024 

en 2025, vermits 2023 al is begroot, is de vertraging die op sommige werven is vastgesteld. Dit 

komt vaker voor, maar is geen reden tot ongerustheid.  

 

De cijfers bewijzen dat het schema wordt gevolgd.  In het Onderwijsfonds wordt geregeld met 

bedragen geschoven in functie van de voortgang van de dossiers. Het enthousiasme van de 

inrichtende machten, de voorbereidende werken en de vertraging op de werf spelen mee. Maar 

eens aangegaan blijft het engagement overeind en worden ook de principeovereenkomsten 

grotendeels gehonoreerd. Slechts heel soms, maar dan bij ernstige problemen, wordt de 

overeenkomst opgeschort en worden de subsidies niet toegekend. 

 

In 2022 is in totaal 19,9 miljoen euro aan scholen besteed. De details worden aan het verslag 

toegevoegd. (Bijlage) Zo zijn daar het Boodschapinstituut, Champagnat, Sint-Joris, Sint-

Lutgardis, De Kleine Geuzen, Zavelberg, de Egied Van Broekhovenschool, De Schatkist, en 

twee kunstacademies namelijk in Sint-Agatha-Berchem en Schaarbeek. De subsidies lopen van 

50.000 euro tot meer dan 7 miljoen euro, maar meestal tussen 500.000 euro en 1 miljoen euro. 

De hogere bedragen dienen meestal voor het vernieuwen of bijbouwen van schoolgebouwen. 

 

Voor 2023 zijn er principeakkoorden gesloten ten bedrage van 21 miljoen euro. Het gaat om 

Ulens, Sint-Guido, Sint Juliaan, de Kadeekes, Don Bosco, Van Asbroek, Sint-Pieterscollege, 

Sint-Jan Berghmanscollege, het Maria Boodschaplyceum, de Droomboom, het atheneum van 

Brussel en drie academies in Sint-Pieters-Woluwe, Etterbeek en Jette. 

 

Voor de eigen PPS wordt extra kosten verwacht. Voor Pacheco, zo goed als afgewerkt, en 

Walcourt Deleers worden de bedragen schriftelijk meegedeeld. 

 

Er is een procedure voorzien als er extra kosten ten gevolge van inflatie en zo meer opduiken. 

Voor Agion is een automatisme van 2 % kostprijsherzieningsmarge tot het einde van dit 

schooljaar voorzien. Op basis van een gemotiveerd verslag kan een extra subsidiebedrag 

worden aangevraagd. De VGC werkt met op voorhand vastgestelde gesloten enveloppes. Indien 

zich onvoorziene omstandigheden voordoen, treedt de VGC in overleg met de schooldirectie 

om samen naar minwerken te kijken, maar het project toch te realiseren. Extra middelen worden 

nooit automatisch toegekend, maar slechts na overleg met alle betrokken partners. Soms wordt 

het project afgeslankt. 

 

Voor de vragen over het personeel en de invloed van de inflatie op de lonen, bepalen de 

sectorale akkoorden voor ambtenaren dat lonen worden aangepast in het geval de spilindex 

wordt overschreden. Sinds 2021 zijn de lonen daardoor met 12 % gestegen. Voor 2023 zijn 

indexeringen voorzien op basis van de premisses van het Planbureau. Om begrotingsredenen 

worden geen arbeidsplaatsen geschrapt en met optimalisatiedoelstellingen worden de 
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personeelskredieten scherp begroot. Voor beleidsdirecties en entiteiten gaat het daarbij om 7 % 

en voor de ondersteunende directies om 5 %. Dat ligt redelijk dicht bij de reële onderbenutting 

door vervangingen en zo meer. Slechts zelden wordt een dienst voor 100 % bemand of 

bevrouwd. De algemene regel is 97 %. Tot 95 % bemanning is werkbaar. De hogere directies 

en entiteiten brengen daarbij een iets groter offer. Dit gebeurt in volstrekte dialoog met de 

Administratie.  

 

Over het personeelsplan wordt geregeld gerapporteerd. In samenspraak met het personeel, het 

HRM en de Directie Financiën en Begroting wordt de begroting bewaakt. Er worden 

enveloppes verdeeld en rekening houdend met de rechtsregeling statutair/contractueel, krijgen 

de mandaathouders enige vrijheid over de invulling van hun personeelskader. Dit systeem 

bracht tot nu veel tevredenheid, ook inzake flexibiliteit op de werkvloer. 

 

Voor Kasterlinden is een uitbreiding van 50 plaatsen gepland. Er is overleg gaande met het 

kabinet van Vlaams minister Hilde Crevits om de ondersteuning van de campus te vergroten. 

Er is goede hoop dat middelen voor Kasterlinden, toch beschouwd als een model, worden 

vrijgemaakt. Dat zal de volgende maanden blijken. 

 

Wat Zaveldal en de Meander betreffen, zijn er subsidies van het Brussels Hoofdstedelijk 

Gewest goedgekeurd voor competentietraining voor leerlingen uit Brusselse Nederlandstalige 

scholen die ernstig of moeilijk gedrag vertonen. In Zaveldal zitten de moeilijkste, meest 

complexe leerlingen die veel ondersteuning nodig hebben. Het loont de moeite om er een kijkje 

te gaan nemen. Meander stelt twee halftijdse personeelsleden te werk.  

 

Voorts is er het project Preventie Schoolverzuim voor Zaveldal wat samen met de groep Intro 

wordt gegeven. Daar worden begeleiders ingezet om het schoolverzuim terug te dringen. 

 

Inzake de inschrijvingsgelden van de zijinstromers zijn geen nieuwe elementen voorhanden. Er 

wordt nagegaan welke zijinstromers willen ingaan op het aanbod om het inschrijvingsgeld terug 

te krijgen. Bij de scholen wordt nagevraagd hoeveel leraren zij via het nieuwe reglement willen 

inzetten op basis van de zijinstromers. In de loop van het volgende kalenderjaar wordt dan het 

geld daarvoor vrijgemaakt. De impact van dit beleid wordt natuurlijk gemonitord. De 

meeneembaarheid en de anciënniteitsverhoging hebben daarbij zeker een impact. De cijfers 

voor alle Vlaamse zijinstromers in de Vlaamse provincies en in Brussel tonen aan dat er in 

Brussel pro rata meer zijinstromers zijn, maar de situatie moet worden opgevolgd.  

 

Op 25 januari 2023 opent de derde zijinstromersbeurs. Het zou goed zijn als een delegatie van 

de VGC er een bezoek brengt. Dat levert zeker een inzicht op in de psychologie van de 

zijinstromer en waarom iemand van werk verandert. 

 

Over de uitwisseling van taalleerkrachten na Covid-19, hadden scholen tot 1 november tijd om 

een project rond meertaligheid in te dienen of om iets met een zusterschool te organiseren. 

Dertig dossiers zijn ingediend en weerhouden Daarvan zijn er 24 dossiers die meertaligheid op 

de eigen campus willen organiseren. Zes scholen gaan op de uitwisseling- en de 

samenwerkingsmogelijkheid in. Technisch kan er nog niet gesproken worden over een 

uitwisseling van leerkrachten want het gaat over een uitwisseling van leerlingen, maar de 

leerkrachten komen uiteraard met elkaar in contact en hopelijk kunnen er op die manier verdere 

stappen worden gezet. Aangezien de Administratie daar nog mee bezig is, stelt het collegelid 

voor om later een overzicht te geven om een beter zicht te krijgen op de initiatieven van de 

scholen. 
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Wat betreft de vraag over de vergroening van de speelplaatsen betreft, heeft het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest de initiatieven voor een deel overgenomen. Dat is een goede zaak want 

daardoor komt er een gebiedsdekkend aanbod voor Nederlandstalige scholen. De VGC heeft al 

verschillende jaren het project ‘BuitenSpel’ en daarmee heeft ze al honderdtweeënveertig 

projecten gesubsidieerd voor een bedrag van 13,5 miljoen euro. Vandaag zijn nog zeventien 

dossiers in voorbereiding. Het collegelid zal de lijst bezorgen bij het verslag. (Bijlage)  

 

Daarnaast komt ook het gewestelijke beleid op kruissnelheid. Vier Nederlandstalige scholen 

krijgen een nieuwe en vergroende speelplaats. In de mate van het mogelijke worden die 

speelplaatsen opengesteld onder bepaalde voorwaarden.  

 

Het collegelid geeft ter info aan dat de bedragen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest veel 

hoger liggen dan die van de VGC. De bedragen van de VGC liggen tussen 80.000 euro en 

120.000 euro en hebben geleid tot heel veel mooie voorbeelden. De bedragen die naar de vier 

gewestelijke scholen gaan, liggen tussen de 230.000 euro en 300.000 euro. Het collegelid vindt 

het belangrijk dat er daarmee ook een meerwaarde wordt gerealiseerd. 

 

Wat de cognitief sterke of hoogbegaafde kinderen betreft, zal het collegelid de begrotingsankers 

schriftelijk meedelen. (Bijlage) Sinds het vorige debat kan hij geen nieuwe elementen geven. 

 

Wat de e-inclusie betreft, sluit hij graag aan bij het antwoord van de collegevoorzitter. Gelet op 

de VGC-bevoegdheden zijn de voornaamste begunstigden Tracé Brussel, het Huis van het 

Nederlands en een aantal startprojecten. Desgewenst kan hij daarover meer schriftelijke 

informatie bezorgen. 

 

Collegelid Pascal Smet merkt op dat mevrouw Cieltje Van Achter in haar vraag over de 

cocomisering een belangrijke organisatie is vergeten, namelijk D’Broej. Als verenigingen een 

tweetalige werking hebben, is het logisch dat die worden betaald door een tweetalige 

organisatie. Dat was ook het geval bij D’Broej: de GGC stelt daarvoor 700.000 euro ter 

beschikking, maar de VGC zal niet het volledige bedrag verminderen. De organisatie mag 

250.000 euro houden. D’Broej zal dus nog steeds meer dan 1 miljoen euro subsidies krijgen 

vanuit de VGC. De zgn. vrijgekomen middelen worden ingezet voor de versterking van À 

Fonds, ‘Playcation’, cultuureducatie en jeugdverenigingen.  

 

Globaal genomen verminderen de investeringen voor de gemeenschapscentra niet. De 

verschuiving heeft onder meer te maken met de planning en de uitvoering van al opgestarte 

werven. Uiteraard zijn ook materiaalkosten, energieprijzen en de inflatie inbegrepen. De VGC 

doet een herschikking. Het collegelid zal een aangepaste indicatieve timing geven en een 

gedetailleerde lijst van de investeringen die de VGC plant voor de gemeenschapscentra. Hij zal 

die als bijlage aan het verslag toevoegen. (Bijlage) Het zou te lang duren om alle investeringen 

in detail op te sommen. 

 

Wat betreft de vraag over de zonnepanelen op de gemeenschapscentra van de heer Jan Busselen, 

licht collegelid Pascal Smet toe dat de VGC daken ter beschikking stelt van Ecopower, dat het 

meest gunstige bedrijf werd bevonden. Dat mag de zonnepanelen leggen zonder kosten voor de 

VGC. Ecopower int de groenestroomcertificaten en de gemeenschapscentra de opbrengst van 

de elektriciteit. Over acht jaar wordt de VGC eigenaar van die zonnepanelen. Dat is een nieuw 

systeem: via een derde-betaler wordt de mogelijkheid geboden om gratis zonnepanelen voor 

overheidsorganisaties ter beschikking te stellen met een systeem van opbrengstverdeling 

waarbij alle partijen kunnen winnen. De Kriekelaar, De Kroon, Pianofabriek, De Zeyp, 
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Essegem, Everna, Kontakt, Nohva, Op-Weule, Ten Weyngaert, WaBo, Elzenhof, De Rinck en 

het Comeniusgebouw zijn begunstigden van die zonnepanelen. Daarnaast doet de VGC ook 

andere investeringen in het kader van de duurzaamheid. Voor Elzenhof bv. trekt de VGC 

430.000 euro uit voor de vernieuwing van de verwarmingsinstallatie, het buitenschrijnwerk en 

de daken. De Linde krijgt 68.000 euro voor de vernieuwing van de stookplaats en De Platoo 

krijgt daarvoor 51.000 euro. WaBo ontvangt 300.000 euro voor de vernieuwing van de daken 

en het buitenschrijnwerk.  

 

De organisaties binnen mijn bevoegdheden met een meerjarige convenant krijgen allemaal een 

indexering van 3 %. Dat gaat over 550.000 euro extra. Het collegelid kan ook die lijst 

schriftelijk bezorgen. (Bijlage) 

 

Wat de vragen van de heer Arnaud Verstraete over de verdeling van de middelen voor het 

zwembad Abattoir betreft, gaat het voor de verzwaring over bijna 4 miljoen euro. De VGC 

neemt daarvan 1,8 miljoen euro voor haar rekening en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 2,1 

miljoen euro. Ook de Vlaamse Gemeenschap heeft daarvoor geld uitgetrokken. Het collegelid 

heeft samen met de medewerkers van zijn kabinet en van de Administratie het dossier verdedigd 

voor een examenjury en de Vlaamse Regering heeft beslist om extra geld te geven. Het gaat om 

een aanzienlijke som, maar het collegelid heeft afgesproken met de bevoegde Vlaamse minister 

Bart Somers om daarover later deze week gezamenlijk te communiceren. 

 

Voor Maks vzw komen er nieuwe middelen vanuit e-inclusie. Het College zal dat geld bij een 

volgende wijziging nog verschuiven.  

 

Wat de vraag van mevrouw Lotte Stoops over de commons betreft, stelt de spreker dat de VGC 

zich daarvan bewust is en dat er daar al aandacht aan besteed wordt binnen het domein Cultuur 

en Jeugd. Het is belangrijk om burgerinitiatieven mogelijk te maken in de mate dat ze passen 

binnen het politieke beleidskader. Hij geeft een aantal voorbeelden. In januari 2021 werd 

Commons Lab als nieuwe sociaal-culturele organisatie binnen het decreet sociaal-cultureel 

volwassenenwerk, CSCW Vlaanderen erkend. Vlaanderen zou in 2024 starten met een wettelijk 

kader dat de VGC met aandacht zal opvolgen.  

 

Verder zijn er de VGC-subsidies voor ‘Staycation’ en ‘Playcation’ die in tegenstelling tot 

andere subsidielijnen subsidieaanvragen toelaten door natuurlijk personen.  
 

De VGC geeft ook ruimte voor burgerinitiatieven. In de gemeenschapscentra gebeuren zoals 

vernoemd heel wat informele zaken. Uiteraard moeten er nog antwoorden worden gevonden op 

het vlak van verantwoordelijkheid en controle op middelen. Aangezien het gaat om 

overheidsgeld, moet er een evenwicht worden gevonden zonder al te veel bureaucratie. 

 

Op vraag van het College wordt aan de raadsleden gevraagd om eventuele detailvragen 

voorafgaandelijk schriftelijk bezorgen zodat de antwoorden beschikbaar zijn tijdens de plenaire 

vergadering van 16 december 2022. Op die manier kan het debat efficiënt verlopen.  

 

Mevrouw Cieltje Van Achter (N-VA) dankt de collegeleden voor hun antwoorden. Een zaak 

is haar nog niet helemaal duidelijk in verband met de ontvangsten. Op bladzijde 27 staat het 

algemeen bedrag. De ontvangsten voor 2023 bedragen bijna 208 miljoen euro. Als ze inderdaad 

de cijfers op bladzijde 31 en op de verdere bladzijden optelt, kom ze aan een bedrag dat onder 

die 208 miljoen zit. Ze vraagt of ze goed begrepen heeft dat er nog bijkomende middelen vanuit 

Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zullen komen. Voor energie gaat dat om 1 
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miljoen euro uit Vlaanderen en 4 miljoen uit Brussel. Maar waar zijn die cijfers in het 

voorliggende documenten terug te vinden? Werd dit bedrag hier ergens opgenomen? Zit dit 

bedrag niet vervat in die algemene dotaties? 

 

Collegevoorzitter Elke Van den Brandt benadrukt dat normaalgezien deze bedragen vervat 

zitten op bladzijde 31.  

 

De heer Gilles Verstraeten (N-VA) durft ervoor te pleiten dat er wordt opgehouden met te 

spreken over cocomisering. Alhoewel, misschien moet er toch niet over worden opgehouden. 

Cocomisering is wel een verschrikkelijke term. Misschien is die term echter wel correct. In die 

zin dat er in feite Nederlandstalige instellingen worden overgedragen aan een op papier 

tweetalige organisatie. In de realiteit is het inderdaad la Cocomme, Commission 

Communautaire Commune die nogal bijster Franstalig is en die de meeste van haar instellingen 

perfect ééntalig laat opereren. Dit is alvast één opmerking. Het zou alvast correcter zijn als men 

zou spreken van bicommunautarisering. Maar misschien staat dit verder af van de 

werkelijkheid. Voorlopig zal het cocomisering worden genoemd. Dit is wellicht correcter.  

 

De spreker is blij dat er op een pragmatische en intelligente manier met de renovatieprojecten 

wordt omgegaan. Er wordt ongeveer hetzelfde gezegd over de renovaties, over de speelplaatsen 

en de kosten van 250.000 à 300.000 euro. Werd Santiago Calatrava soms ingehuurd voor 

bepaalde projecten? 

 

Daarnaast is het raadslid verheugd te horen dat dit eens nagaan wordt waar de school zelf kan 

bijdragen, waar de overheid kan bijspringen en dat er wordt gekeken of er misschien met andere 

materialen of op een afgeslankte wijze zaken kunnen worden gerealiseerd om ervoor te zorgen 

dat de zaken doorgaan en financierbaar blijven.  

 

Wat de zijinstromersbeurs betreft, zou het interessant zijn om eens naar die samenkomst te 

gaan. De spreker wil met plezier ingaan op het aanbod, maar op die dag brengen de leden van 

de Commissie voor Onderwijs en Scholenbouw een bezoek aan Luxemburg. 

 

Een studiebezoek aan Zaveldal werd al in de Commissie voor Onderwijs en Scholenbouw 

besproken. Het is misschien goed om wat meer aandacht te besteden aan het buitengewoon 

onderwijs. Er kunnen zelfs wat hoorzittingen en bezoeken op het terrein zelf rond kunnen 

worden georganiseerd. 

.  

De heer Jan Busselen (PvdA) wenst in te gaan op de moeilijke cijfers. Het lijkt echter heel 

simpel en misschien is het gewoon een typefout. In juni werd het Meerjarenplan besproken. Op 

bladzijde 26 werd toen het financieel evenwicht weergegeven. Voor 2022 is er een initiële 

raming van 153,17 miljoen euro en een eerste aangepaste raming van 161,62 miljoen euro. Die 

eerste aanpassing stijgt in het voorliggende Meerjarenplan eerst naar 169 miljoen euro om 

vervolgens weer te dalen tot 161 miljoen euro. Dit is eigenlijk gelijk aan die tweede. Wat is het 

probleem daar precies? De spreker heeft alle vertrouwen in de cijfers, maar dit is toch 

merkwaardig. Bij de ontvangsten is er bv. een eerste aangepaste raming van het Meerjarenplan 

van juni dat gelijk is aan de eerste aanpassing van 2022 in het voorliggende Meerjarenplan. De 

ontvangsten kloppen, maar bij de uitgaven is er een verschil van 161,62 miljoen euro ten 

opzichte van 169,50 miljoen euro.  

 

- De vergadering geschorst om 15.24 uur. 

- De vergadering wordt hervat om 15.29 uur. 
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3. Artikelsgewijze bespreking 

 

Actie ACT112 

 

Collegelid Sven Gatz verduidelijkt dat er in Acties 111, 112 en 113 vooral bespaard wordt op 

werkingskosten om de zijinstromers in Actie 114 te ondersteunen. Bovendien gaat het niet 

alleen over die drie Actiepunten, maar gebeurt dit ook over verschillende jaren. Op de 

bijkomende opmerking van het raadslid dat dit in feite neerkomt op een gefaseerde verhoging 

van subsidies voor organisaties die al een structurele werkingssubsidie krijgen, antwoordt het 

collegelid dat het een keuze is van het College om de impact van de inflatie op die instellingen 

te beperken. Hij wijst er nogmaals op dat het hier gaat over verschillende Acties en 

verschillende jaren en dat er ook binnen Acties, ondanks de besparingen, verhogingen kunnen 

gebeuren. Dit lijkt tegenstrijdig, maar het is de manier waarop de begroting dynamisch blijft. 

Er is overigens een gedetailleerde tabel over de berekeningen beschikbaar. 

 

De heer Gilles Verstraeten (N-VA) dringt er, ten slotte, op aan om in de toekomst een 

duidelijkere toelichting op te nemen in de begrotingstabel. 

 

Actie ACT114 

 

Ook hier ontwaart de heer Gilles Verstraeten hetzelfde stramien waarbij er doorheen de jaren 

een implosie is van de middelen. Hij vraagt zich af welke middelen onder dit Actiepunt blijven 

en welke naar een ander verhuizen en of dit niet betekent dat de subsidiëring van bepaalde 

projecten gewoon wordt stopgezet. 

 

Volgens collegelid Sven Gatz kan er niets worden toegevoegd aan de toelichting die stelt dat 

het om technische wijzigingen gaat en een verschuiving naar het project ‘Connect’. Hij 

beklemtoont nogmaals het meerjarenperspectief, waarbij voor het jaar 2023 sluitende ramingen 

worden gemaakt en er, zoals dat terecht wordt gevraagd door de begrotingsprocedure van de 

Vlaamse overheid, ook ramingen worden gemaakt voor de jaren 2024 en 2025. Beide laatste 

zijn eigenlijk ramingen van ramingen en kunnen niet gegarandeerd worden omdat ze 

afhankelijk zijn van toekomstige begrotingsbesprekingen. 

 

Actie ACT115 

 

Mevrouw Els Rochette (one.brussels-Vooruit) vraagt zich af of de schoolonkosten voor 

kwetsbare leerlingen hieronder vallen – en voor welk bedrag – en of er ook middelen geraamd 

werden voor de voedselarmoede in de scholen, zoals voor de schoolmaaltijden. 

 

Collegelid Sven Gatz bevestigt dat deze kosten hier zijn opgenomen voor een bedrag van 

680.000 euro in 2022 en 2023. De scope van de maatregelen is breed: schoolboeken en 

materiaal, schoolzwemmen, kosten voor opvang en uitstappen, menstruatiemateriaal en dus ook 

schoolmaaltijden. Dit maakt overigens deel uit van het debat over wat individuele scholen, 

scholengroepen of steden en gemeenten al doen, denk maar aan het verregaande beleid van de 

Stad Brussel. De VGC probeert om de maaltijden hier optimaal in te betrekken, maar er wordt 

tot nog toe slechts weinig een beroep op gedaan. Dit zal worden gemonitord en geëvalueerd en 

mocht het nodig blijken, kan het bedrag misschien verhoogd worden. 
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Actie ACT117 

 

De heer Gilles Verstraeten (N-VA) merkt op dat het bedrag van bijna 7,7 miljoen euro in 2022 

daalt tot ongeveer 1,8 miljoen euro in 2023. Hij vermoedt dat dit te maken heeft met de ICT-

investeringen via het project ‘Digisprong’, maar hij ziet er slechts weinig inkomsten tegenover 

staan. 

 

Collegelid Sven Gatz licht toe dat het gaat over bijkomende budgetverhogingen voor STEM-

projecten waarover hij een schriftelijke toelichting zal bezorgen. Daarnaast vallen onder deze 

Actie ook subsidies voor ‘BuitenSpel’, energiezorg op school en de inrichting van refters en 

lerarenkamers. De verschillende onderdelen zijn ook in de tabel terug te vinden. Voorts 

ontvangt de VGC als inrichtende macht voor Kasterlinden en Zaveldal nog specifieke Vlaamse 

middelen voor het project ‘Digisprong’, waar zowel inkomsten als uitgaven voor werden 

bepaald. 

 

Actie ACT118 

 

De heer Gilles Verstraeten (N-VA) vraagt een verduidelijking van de exploitatiekosten die in 

2022 plots veel lager blijken uit te vallen dan verwacht. Hij vraagt zich af of het gaat over 

middelen die niet werden uitgegeven en voor het begrotingsjaar 2023 naar een ander artikel 

worden verschoven. 

 

Collegelid Sven Gatz verduidelijkt dat het gaat over jaarlijkse investeringskosten voor de 

ondersteuning van het inschrijvingssysteem vanuit Vlaanderen, die vanaf volgend jaar 

wegvallen omdat ze worden overgenomen door de Vlaamse ICT-diensten. De vrijgekomen 

middelen worden verplaatst naar Actie 112. 

 

Actie ACT121 

 

Er is extra budget voor schoolverzuim en het project ‘De Meander’. 

 

De heer Jan Busselen (PVDA) zet uiteen dat er in Vlaanderen problemen zijn met het 

busvervoer voor scholieren met een beperking. Leerlingen zitten soms zes uur op de bus. Langs 

Franstalige kant is er bij de Cocof enkele maanden geleden nog een actie geweest, omdat ouders 

via een persbericht te weten kwamen dat er geen schoolbus meer was voor hun kinderen met 

een beperking. Uiteindelijk is daar een halve mouw aangepast. De heer Jan Busselen vraagt 

zich af of het Nederlandstalig onderwijs in Brussel ook met dergelijke problemen kampt. 

 

Collegelid Sven Gatz heeft de vragen over de preventie van schoolverzuim en ‘De Meander’ 

hierboven al deels beantwoord. Het schoolvervoer is vorig jaar tijdens de 

begrotingsbesprekingen aan bod gekomen. De VGC staat in de scholen volledig zelf in voor 

het schoolvervoer en tot nader order is daarover grote tevredenheid van de ouders. Het 

Nederlandstalig onderwijs in Brussel kampt dus niet met dezelfde problemen, wellicht omdat 

de schaal ervan beperkter en overzichtelijker is. 

 

Actie ACT123 

 

Collegelid Sven Gatz antwoordt op de vraag van de heer Jan Busselen over Actie 123 dat de 

bedragen uitsluitend bestemd zijn voor het eigen busvervoer voor de kinderen van Kasterlinden. 

Indien gewenst, kan het collegelid hierover een fiche met extra informatie bezorgen. (Bijlage) 
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Actie ACT133 

 

De heer Gilles Verstraeten (N-VA) zet uiteen dat in verband met Actie 133 (studie- en 

loopbaanbegeleiding en advies op maat) bij de opmaak van het Meerjarenplan in een te laag 

bedrag is voorzien voor Tracé Brussel, maar dat dat zou worden rechtgezet. Hij vermoedt dat 

het gaat om het extra bedrag van bijna 87.000 euro in 2022. Er is een kleine daling ten opzichte 

van het initieel begroot bedrag voor 2022, dat weliswaar opnieuw wordt uitgelegd door een 

gefaseerde verhoging van de subsidies voor organisaties die een structurele werkingssubsidie 

krijgen. Meerjarenbegrotingen hebben voordelen, maar elk voordeel heeft zijn nadeel. Het is 

vreemd om de evolutie te lezen of te verklaren. 

 

Collegelid Sven Gatz heeft zopas van de directeur Financiën en Begroting van de 

Administratie vernomen dat de oorzaak daarvan de overheveling van het ene naar het andere 

begrotingssysteem is, waarbij bepaalde bedragen in 2022 hoger zijn ingeschaald dan in 2023 

en 2024. Het collegelid zal over de sprong tussen 2022 en 2023 een algemenere uitlegnota 

geven om dat begrotingstechnisch te kaderen. Aan Tracé Brussel is een ietwat ruimere 

verhoging gegeven dan voorzien. De gefaseerde verhoging van bepaalde organisaties die onder 

deze begrotingspost vallen, is er ook in opgenomen. Collegelid Sven Gatz zal schriftelijk laten 

weten welk bedrag er extra wordt vrijgemaakt voor Tracé Brussel. (Bijlage) 

 

Actie ACT141 

 

Op de vraag van mevrouw Cieltje Van Achter over Actie 141 antwoordt collegevoorzitter Elke 

Van den Brandt dat ongeveer een honderdtal inkomensgerelateerde crèches bij het Lokale 

Loket Kinderopvang zijn aangesloten voor ondersteuning.  

 

De vragen om ondersteuning betreffen vooral personeelstekort en medewerkersbeleid. 

Ondersteuning van de leidinggevenden is op dit moment absoluut een prioriteit. Er wordt meer 

bepaald ondersteuning geboden aan startende medewerkers, zowel aan leidinggevenden, als aan 

kinderbegeleiders. Ook is er ondersteuning voor teams, de motivatie in teams, en de kwaliteit 

in de opvang. Er zijn concrete aanpassingen in het aanbod. Zo is er een ruimer aanbod op de 

werkvloer en zijn er minder cursussen. De focus ligt op de basiscompetenties en het prikkelen 

van kinderen. 

 

Het budget is verminderd door de annulering van een aantal vormingen omwille van 

personeelstekort en Covid-19. 

 

De ICT-middelen (8.500 euro) worden verschoven van 2022 naar 2023. Het betreft toekomstige 

noden van Opgroeien in Brussel. 

 

Actie ACT142 

 

Mevrouw Cieltje Van Achter (N-VA) merkt op dat er bijna een vervijfvoudiging is van de 

middelen voor 2023. Ze vraagt de collegevoorzitter of ze daarmee extra personeel aan de slag 

hoopt te krijgen in de kinderopvangcentra.  

 

De collegevoorzitter deelt de mening van mevrouw Cieltje Van Achter dat we alles op alles 

moeten zetten om in extra medewerkers te voorzien. De bovenvermelde ondersteuning van de 

crèches is een van de middelen om dat te realiseren. Onder deze actie vallen bv. ook subsidies 

voor de projecten rond ‘Werken voor Ketjes’, de omkadering van de gesubsidieerde 
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contractuelen (geco’s) en een communicatiecampagne in 2023. Het Huis voor Gezondheid 

krijgt 100.000 euro en werkt aan de beeldvorming over de zorgsector, waarbij het jongeren en 

zijinstromers ertoe wil aanzetten voor een beroep in de zorg te kiezen.  

 

Voor de geco’s werken de bevoegde ministers van ons land sinds enige tijd aan een voorstel 

dat past in Brussel. Dat heeft tijd gevraagd, niet zozeer omdat er geen goodwill was, maar omdat 

de sector aangaf dat de klassieke manier van werken met de geco’s niets opleverde. De sector 

vindt immers geen mensen met het juiste profiel, kan die niet omkaderen enzovoort. Er is 

nagegaan hoe een project kon worden uitgewerkt dat op het terrein een verschil maakt en veel 

meer tegemoetkomt aan de vragen van de sector. De vier bevoegde ministers hebben 

samengewerkt aan een project dat een antwoord biedt op de drempel die er voor langdurig 

werklozen bestaat om zonder verloning een volledige opleiding te volgen en aan de 

taalvereisten te voldoen. Er is een administratieve werkgroep opgericht, bestaande uit de 

Entiteit Gezin van de VGC, Actiris, het Agentschap Opgroeien, VDAB en perspective.brussels. 

De samenwerking verloopt zeer constructief. Momenteel worden nog een aantal aspecten 

uitgewerkt zoals de doelgroepen, de werkvorm, de omkadering enzovoort. De opleiding zal 

tijdens de werkuren worden georganiseerd. Dit project zou binnenkort uitgerold moeten 

worden. Het is de bedoeling om een dertigtal Brusselse kinderbegeleiders op te leiden, zodat ze 

de werkgevers ontlasten. 

 

Actie ACT144 

 

Op de vraag van de heer Jan Busselen (PVDA) over Actie 144 zal collegelid Sven Gatz de 

gegevens van het aantal zijinstromers bezorgen. (Bijlage) Volgend jaar mikt het collegelid op 

meer zijinstromers, maar hij wil zich niet vastpinnen op een bepaald cijfer. Er schijnt een 

stijgende trend te zijn. 

 

Zijinstromers zijn niet de heilige graal, benadrukt het collegelid, maar ze vormen de beste 

kortetermijnoplossing. Daarom zet het College op ze in. Mensen in het onderwijs mogen niet 

de indruk krijgen dat zijinstromers op een voetstuk worden gezet, wat uiteraard niet het geval 

is. Het College probeert alle middelen in te zetten om de scholen te versterken.  

 

De partner Teach for Belgium levert het College een aantal zijinstromers aan en hanteert daarbij 

een zeer hoog selectieniveau. Jaarlijks kloppen veel belangstellenden bij de organisatie aan, die 

de best gemotiveerde kandidaten er uithaalt en met hen een heel traject doorloopt. Deze 

zijinstromers krijgen dus een zeer degelijke opleiding. Andere zijinstromers die aan de 

schoolpoorten aankloppen, krijgen ondersteuning van de schoolteams van het OCB. De 

bedoeling is dat de nieuwe leerkrachten zich comfortabel voelen, zodat ze blijven. Het OCB is 

dankzij zijn expertise de best geschikte partner. 

 

De heer Jan Busselen (PVDA) vindt dat het vrijwilligersbeleid vrij pover oogt. Er zijn geen 

financiële gegevens over het vrijwilligersbeleid op maat. Het gaat om erg kleine bedragen, 

terwijl het College wel stelt het engagement “naar waarde” te schatten. Als er te weinig 

middelen voor vrijwilligerswerk worden uitgetrokken, wordt het moeilijk om vrijwilligers te 

behouden. Hoe vangt het College die leemte op zonder de kwaliteit van de vrijwilligerswerking 

en de coördinatie te verzwakken? 

 

Collegevoorzitter Elke Van den Brandt stipt aan dat de invulling van het vrijwilligersbeleid 

is verdeeld over meerdere plaatsen. Dit is dus niet het enige budget voor de 

vrijwilligerswerking. Er is bv. geld uitgetrokken voor de lokale dienstencentra, die een 
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belangrijke rol spelen en onder de bevoegdheid van de collegevoorzitter vallen, maar daar blijft 

het niet bij. 

 

Collegelid Pascal Smet treedt de collegevoorzitter bij. Bij Actie 152, die ook over vrijwilligers 

gaat, staat wel een geldbedrag vermeld. Het budget is verspreid, maar het staat vast dat het 

College zich inspant voor het vrijwilligerswerk. Verschillende diensten in meerdere domeinen 

doen een beroep op vrijwilligers. De VGC publiceert vacatures, verstrekt informatie, houdt 

intakegesprekken met kandidaat-vrijwilligers, enz… Het collegelid heeft een mooie fiche met 

wat het College zoal onderneemt, maar het zou te lang duren om die tijdens de vergadering voor 

te lezen. Hij is bereid om de fiche aan de raadsleden te bezorgen. (Bijlage) 

 

De heer Jan Busselen (PVDA) vraagt of de uitgaven voor vrijwilligerswerk volgende keer dan 

ook kunnen worden geïndexeerd. Nu blijven de middelen gelijk. 

 

Sommige organisaties worden al geïndexeerd, antwoordt het collegelid. 

 

Actie ACT213 

 

Mevrouw Cieltje Van Achter (N-VA) wijst erop dat bij deze Actie, m.b.t. het 

investeringsbudget voor de jeugdinfrastructuur, in de toelichting is opgenomen dat er 400.000 

euro zal verschuiven naar de sportinfrastructuur. Kan het collegelid die ingreep toelichten? Hoe 

zit het met de fuifzaal? 

 

Collegelid Pascal Smet legt uit dat het College zich heeft gebogen over de 

uitvoeringstermijnen van de geplande investeringen voor jeugdinfrastructuur. Een deel van het 

budget voor 2022 schuift door naar 2023 en in 2024 bestemt het College een deel van het budget 

voor sportinfrastructuur. Die ingreep heeft louter te maken met de optimalisatie van de 

uitgaven.  

 

Alle inspanningen omtrent jeugdinfrastructuur zijn gegroepeerd in deze Actie. Het gaat om het 

verlenen van investeringssubsidies en werkzaamheden aan het patrimonium van de VGC dat 

door de jeugdorganisaties wordt gebruikt. 

 

De exploitatie-uitgaven zijn bedoeld voor de huur en het verbruik van kopieerapparaten in 

jeugdcentra. De beleidsopties ‘materiaalopslag’ en het ‘fuivenspreidingsplan’ worden ook 

vanuit deze post gefinancierd. Naast de investeringssubsidies biedt de Jeugddienst van de VGC 

hulp aan in verband met vergunningen.  

 

Niet enkel jeugdorganisaties, maar ook cultuur- en sportorganisaties kunnen een beroep doen 

op de diensten van Fix vzw. De Jeugddienst verzorgt de matching. Een werkgroep rond 

jeugdinfrastructuur staat in voor de opvolging. Uiteraard biedt de VGC financiële 

ondersteuning voor herstellingen en andere ingrepen. 

 

Afhankelijk van de vooropgestelde uitvoeringstermijn wordt een aantal kredieten dus overgezet 

van 2022 naar 2023. Dat heeft vooral te maken met de invoering van een nieuwe 

meerjarenbegroting. De budgetten moeten immers worden vastgelegd in het jaar van 

uitbetaling, waardoor een en ander kan verschuiven. 

 



- 23 - 

 

Het geld dat wordt overgedragen naar sportinfrastructuur wordt uitgegeven aan 

jeugdsportinvesteringen. Jongeren blijven er dus voordeel uit halen. Enkel de verdeling is 

anders, want in 2024 zal de klemtoon iets meer op jeugdsportinvesteringen liggen. 

 

Het College heeft dit jaar de volgende investeringssubsidies toegekend: afgerond 120.000 euro 

aan Habbekrats, 144.000 euro aan FOS Roodbaard, 6.800 euro aan Chiro Stokkel voor een 

nieuwe verwarmingsketel, 10.000 euro voor Camping ’58 voor audiovisueel materiaal in het 

kader van het fuifzalenplan en voor een aantal brandveiligheidsingrepen, en 130.000 euro voor 

Kuumba. In de toekomst wil het College ook 80.000 euro aan Chiro Wacko geven, net als 

166.000 euro aan de scouts van Ukkel. 

 

Mevrouw Cieltje Van Achter (N-VA) merkt op dat het fuifplan duidelijk een 

langetermijnproject is.  

 

Het collegelid spreekt dat echter tegen: het plan is zeer concreet. Niet iedereen is altijd op de 

hoogte, maar er zijn veel afspraken gemaakt met zaalbeheerders uit het brede veld van Cultuur, 

Jeugd en Sport. Er is een spreidingsplan voor fuiven opgesteld, krachtens hetwelk fuifzalen 

tegen interessante tarieven ter beschikking worden gesteld. Op de website jonginbrussel.be 

staat een overzicht van alle beschikbare zalen. 

 

In 2019 organiseerde het College voor het eerst een online fuifloket met drie beschikbare 

fuiflocaties. In 2022 is het aantal locaties gestegen tot vijftien, verspreid over heel Brussel. 

Hoewel de tweeëntwintig gemeenschapscentra aanvankelijk niet voor het idee stonden te 

springen, kunnen ook hun lokalen prima als fuifzaal worden gebruikt. 

 

In het fuifloket hebben geïnteresseerden keuze uit de volgende zalen: Bronks in Stad Brussel, 

de grote zaal en de kleine zaal van Buda Brussel, Camping ’58 bij het Atomium, zaal Familia-

Heimbeiks Kotteer in Neder-Over-Heembeek, het Huis van de Mens in Stad Brussel, jeugdhuis 

’t Uilekot in Ukkel, jeugdhuis Alleman in Oudergem, jeugdhuis De KUUB in Sint-Agatha-

Berchem, jeugdhuis De Schakel in Sint-Lambrechts-Woluwe, jeugdhuis Tongeluk in 

Ganshoren, de Kaaistudio’s in Stad Brussel, Pilar in Elsene, Recyclart in Sint-Jans-Molenbeek, 

Ritterklub in Jette en Zinnema-Café in Anderlecht.  

 

Jeugdverenigingen kunnen al deze zalen aan zeer interessante voorwaarden gebruiken. Op 

jonginbrussel.be staat bovendien ook een reeks antwoorden op praktische vragen. Uiteraard 

gaat er ook aandacht naar de problemen rond seksuele intimidatie.  

 

Het College communiceert duidelijk te weinig, want er is een heel actieplan uitgewerkt waaraan 

het College voortwerkt. Het fuivenplan is allerminst toekomstmuziek. 

 

Mevrouw Cieltje Van Achter (N-VA) is blij dat ze de vraag heeft gesteld, zodat het collegelid 

zijn uitleg kon doen. 

Actie ACT215 

 

Er verschuift 700.000 euro aan subsidies voor D’Broej naar de GGC, stelt het raadslid vast, 

maar het College heeft zelf ook nog 250.000 euro veil. Die verandering maakt het niet 

gemakkelijker voor de vereniging, die nu twee rapporten moet indienen: behalve bij de VGC 

ook nog een bij de heer Alain Maron, lid van het Verenigd College. Klopt dat? Hoe wordt de 

verandering aan D’Broej uitgelegd? Hoe krijgt de vereniging haar subsidies? 
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Collegelid Pascal Smet bevestigt dat D’Broej twee rapporten zal moeten indienen in 2023: een 

rapport voor subsidie GGC (700 000 euro) en een rapport voor subsidie VGC (1.074.000 euro).  

Dat hoort bij de manier waarop Brussel is georganiseerd. Toch is D’Broej zeer tevreden. Met 

250.000 euro meer is dat best logisch, geeft het raadslid toe. Ondertussen weet de vereniging 

best hoe ze dossiers moet indienen, zegt het collegelid nog. Wellicht is D’Broej overigens blij 

om deel uit te maken van een tweetalige organisatie. 

 

Actie ACT232 

 

Bij deze Actie staat vermeld dat er een gefaseerde verhoging van subsidies is gepland, zegt de 

heer Jan Busselen (PVDA). Het beruchte project ‘Connect’ zou bovendien worden versterkt, 

maar eigenlijk is er sprake van een daling tussen 2022 en 2023! Over welke organisaties gaat 

het, behalve het project ‘Connect’?  

 

De spreker vindt dat de nieuwe manier van lezen duidelijker en gemakkelijker is. Wel is het 

moeilijk om te vinden welke organisaties precies meer of net minder middelen krijgen. De 

cijfers worden steeds in een soort totaalpakket gegoten. Is er een document dat wel een 

uitsplitsing biedt en een iets diepgaander debat mogelijk maakt? 

 

Collegevoorzitter Elke Van den Brandt begrijpt de opmerking. Het College doet zijn uiterste 

best om de begroting leesbaar te maken. Door de enorme overgang van systeem naar systeem 

is het voor de Raad en voor de Administratie even zoeken. Voor de vergelijkbaarheid is het 

soms een uitdaging. 

 

Het collegelid zou schriftelijk antwoorden op een vraag die het raadslid eerder had gesteld, 

maar dan zou het antwoord het verslag niet halen. Daarom geeft zij er nu een antwoord op, 

omdat het in dezelfde logica past als de reactie op de opmerking die het raadslid net 

formuleerde.  

 

Bij de opmaak van het Meerjarenplan en bij de eerste aanpassing zijn de tabellen in de algemene 

toelichting samengesteld volgens de redenering van de vorige begrotingsstructuur, precies 

omwille van de leesbaarheid en de logica.  

 

De aflossing van de schulden werd samengeteld met de exploitatie-uitgaven. Om de 

leesbaarheid te vergroten en afwijkingen te vermijden, is de algemene toelichting volledig 

afgestemd op de officiële BBC-schema’s. Daarin vormen de aflossingen van de schuld een 

aparte categorie in het overzicht, wat het verschil tussen die 2 cijfers verklaart. Omdat de 

Vlaamse Gemeenschap er ook op wees, is onderaan een voetnoot in de tabel opgenomen.  

 

Het systeem zit in een overgang. Het College probeert de leesbaarheid te verhogen, maar dat is 

niet altijd mogelijk. De werkingsmiddelen voor Abrusco vzw, een project met financiering van 

de departementen Welzijn en Onderwijs, worden in fases verhoogd. In 2022 gaat het om een 

toename van 3 %, in 2023 om 4 % en in 2024 weer om 3 %. Deze stijging maakt deel uit van 

de eerder toegelichte inflatieaanpassingen. 

 

De heer Jan Busselen (PVDA) wenst kort in te gaan op de middelen voor het project Connect. 

Ze kwamen van een andere actie, maar zijn hier nu bij geteld. Ondanks de verhoging van 3 % 

stelt het raadslid een verlaging van net geen 800 euro vast. Hoe komt dat? 

 

De collegevoorzitter zegt dat het College zich over de vraag buigt. 
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Actie ACT241 

 

Met het rollend fonds wil het College kinderopvangplaatsen subsidiëren totdat de Vlaamse 

Gemeenschap die uitgaven overneemt, zegt mevrouw Cieltje Van Achter (N-VA). Tegen 

2024 zouden er 177 kinderopvangplaatsen met inkomenstarief worden aangeboden. In 2022 is 

er enige vertraging opgelopen. Hoe vlot het werk? 

 

Collegevoorzitter Elke Van den Brandt antwoordt dat de extra plaatsen in 4 

kinderdagverblijven van de VGC worden ondergebracht. Sommige gebouwen zijn nog niet af, 

zoals de site Walcourt-Deleers in Anderlecht, maar alles is op schema. Zodra de gebouwen af 

zijn, volgen de subsidies. 

 

De aanpassing van het Meerjarenplan bevat twee bewegingen. De middelen voor actie 241 

worden verminderd omdat de oplevering van nieuwe opvangcapaciteit soms wat vertraging 

oploopt. Daarnaast worden de subsidies voor de capaciteit verhoogd vanwege de jaarlijkse 

indexering die de VGC doorvoert op basis van de Vlaamse regelgeving. Alle subsidies voor het 

inkomenstarief worden naar subsidietrap 2A opgetrokken. Zo worden ze gelijkgeschakeld. 

 

De heer Jan Busselen heeft andere documenten voor zich liggen dan het College, vermoedt de 

collegevoorzitter. In de documenten van het College staat wel degelijk een verhoging van 40 % 

op de budgetpost die daarnet ter sprake kwam. Het gaat om een stijging van 170.000 euro naar 

253.000 euro in 2023.   

 

De heer Jan Busselen (PVDA) vergelijkt de gegevens “nieuw 2022” en “2023”. Hij stelt daling 

van 783 euro vast. 

 

Die gegevens mogen niet worden vergeleken, waarschuwt de collegevoorzitter. Soms bevatten 

ze nog aanwendingen van vorige jaren. Het raadslid moet voor de vergelijking uitgaan van de 

170.000 euro in de vorige tabel. Door veranderingen in hoe aanwendingen worden opgenomen 

in het Meerjarenplan, schuiven sommige uitgavepieken door. Er is wel degelijk meer geld 

vrijgemaakt. 

 

Mevrouw Cieltje Van Achter (N-VA) komt terug op de kinderdagverblijven. De VGC bouwt 

er zelf 4, in 3 gemeenten. Beantwoorden die 4 crèches ook aan de oproep van de VGC en de 

Vlaamse Gemeenschap, of vallen ze erbuiten? 

 

Een aantal crèches valt onder de oproep die samen met de Vlaamse Gemeenschap is 

georganiseerd, antwoordt de collegevoorzitter. Voor sommige kinderdagverblijven voorziet 

de VGC in prefinanciering om de tijd te overbruggen tot de Vlaamse Gemeenschap in 2024 de 

financiering overneemt. Die uitgave is opgenomen in het rollend fonds. 

 

Daarbovenop krijgen 4 projecten werkingsmiddelen van de VGC: Walcourt-Deleers in 

Anderlecht, de Udensite en Ekla in Sint-Jans-Molenbeek, en Pacheco in Brussel-Stad. Deze 

projecten zijn uit de Vlaamse oproep gevallen, al stonden ze hoog in de ranking. Het zijn 

gloednieuwe VGC-gebouwen die leeg dreigden te staan.  

 

De collegevoorzitter benadrukt dat deze projecten niet uit de oproep zijn gevallen omdat ze niet 

aan de criteria voldeden, maar omdat de budgetten ontoereikend waren. Vlaanderen is nu van 

plan om ze uit te breiden: verspreid over heel Vlaanderen komen er 3.000 plaatsen bij. Een deel 

daarvan zal in Brussel worden aangeboden, al is nog niet duidelijk hoeveel.  
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Actie ACT243 

Mevrouw Cieltje Van Achter (N-VA) wil weten of de middelen die voor deze actie worden 

uitgetrokken, kaderen in de opstart van het nieuwe Huis van het Kind. Heeft de Vlaamse 

administratie de uitgaven goedgekeurd? Kan het werk in januari van start gaan? 

 

De Vlaamse Regering heeft de opdracht voor het nieuwe Huis van het Kind toegekend aan een 

consortium geleid door de Gezinsbond, zegt collegevoorzitter Elke Van den Brandt. Het 

consortium moest een ondernemingsplan op tafel leggen, waarvan de uitvoering gepland staat 

voor januari. De VGC had zelf ook een dossier ingediend. Hoewel het Agentschap Opgroeien 

voor een andere optie heeft gekozen, neemt de VGC haar verantwoordelijkheid op door 

ondersteuning te bieden. 

 

De Gezinsbond, vzw Wiegwijs en vzw i-mens hebben op 31 oktober 2022 hun 

ondernemingsplan ingediend. Het plan is goedgekeurd onder een aantal voorwaarden, waarover 

het nieuwe Huis van het Kind en de Vlaamse overheid overleggen. De gesprekken kunnen het 

plan nog beïnvloeden. De werkzaamheden vinden dus deels plaats buiten het bereik van de 

VGC om. 

 

Het consortium verbindt zich ertoe om de financiering van de huidige consultatiebureaus en de 

overige werking tijdens de eerste helft van 2023 te garanderen. Er is overleg gepland tussen de 

Administraties, de kabinetten en het nieuwe Huis van het Kind. De VGC zal haar beleidskeuzes 

de komende maanden via tripartiteoverleg afstemmen met het Brussels gezinsbeleid. Het 

College stelt zich constructief op. 

 

De VGC wil de geïntegreerde werkingen rond gezinsondersteuning op fysieke locaties van het 

Huis van het Kind ondersteunen middels structurele subsidies voor onthaal, ontmoeting, 

outreach enz. De huidige subsidies zullen minstens tot midden 2023 worden voortgezet, zolang 

het niet duidelijk is hoe de Vlaamse middelen in Brussel zullen worden ingezet.  

 

De werking van het Huis van het Kind is veelzijdig: consultatiebureaus, 

opvoedingsondersteuning, spel en ontmoeting, Baboes, de buurtgerichte werking van 

Anderlecht en een perinataal aanbod. Op de werkingsmiddelen voor het Huis van het Kind 

wordt een inflatiecorrectie toegepast van 3 % in 2022, 4 % in 2023 en 3 % in 2024. 

 

Raadslid Cieltje Van Achter (N-VA) vraagt of het College al zicht heeft op hoeveel locaties 

van consultatiebureaus behouden blijven. 

 

Dat hangt af van de afspraken tussen Vlaanderen en het nieuwe Huis van het Kind, legt de 

collegevoorzitter uit. Het voortbestaan van de buurtgerichte werking is een belangrijk 

aandachtspunt. Krachtens het ondernemingsplan volstaat het strikt genomen dat er in de 

toekomst nog 8 consultatiebureaus zouden zijn, maar Vlaams minister Hilde Crevits heeft 

bevestigd dat een vermindering van het aantal consultatiebureaus niet het doel van de 

verandering is. Zolang het Agentschap Opgroeien de programmatie opmaakt, wacht de VGC 

af.  

 

AP 26 

De heer Gilles Verstraeten (N-VA) merkt op dat het bedrag voor de werking van de Brede 

School met 1 miljoen euro wordt opgetrokken in het kader van de aankomende hervorming. 

Het raadslid wenst toelichting bij die substantiële stijging. 
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Toen het raadslid het College eerder over deze zaak ondervroeg, luidde het antwoord dat de 

precieze veranderingen afhangen van welk model er wordt gekozen. Heeft het College 

ondertussen de knoop doorgehakt? Wat verantwoordt de keuze?  

 

De stijging is nodig, verzekert de collegevoorzitter, omdat de middelen die Vlaanderen ter 

beschikking stelt, niet volstaan om de ambitie van de VGC te dekken. Zonder de bijkomende 

investering zou de Brede School moeten worden afgebouwd. 

 

De collegevoorzitter erkent dat het hervormingstraject tijd heeft gekost. Tijdens de 

covidpandemie hadden veel gesprekspartners te weinig energie om eraan te werken, maar de 

laatste tijd vlot het project goed. Scholen, coördinatoren, gemeenten en ouders zijn bevraagd. 

Uiteindelijk is er een veranderingstraject opgesteld met 7 actiepunten. Als er goed wordt 

doorgewerkt, kan het College dit jaar een finale beslissing bereiken. In die beslissing zal de 

opdracht van de Brede School worden toegelicht. Alle betrokkenen moeten duidelijk weten wat 

de verwachtingen zijn. De Brede School dient kinderen en jongeren kansen te bieden door 

kansarmoede te bestrijden. Het College gaat daarbij uit van een netwerkmodel, waarbij Brede 

Scholen een enveloppen-subsidie ontvangen los van het aantal leerlingen of scholen die ze 

bereiken. Het College wil hierin meer evenwicht brengen, de werking harmoniseren en de 

discussies over het werkgeverschap van de coördinatoren uitklaren. Het is de bedoeling om eind 

2022 de beslissing te nemen die dan in 2023 geïmplementeerd wordt. 

 

De heer Gilles Verstraeten (N-VA) is verbaasd dat er nog niet beslist is hoe de uitvoering 

precies zal verlopen, maar al wel dat er 1 miljoen euro extra voor wordt uitgetrokken. Hij is een 

grote voorstander van de Brede Schoolwerking, maar vraagt meer duidelijkheid. 

 

Collegevoorzitter Elke Van den Brandt antwoordt dat er niets geheim wordt gehouden of 

vaag zal blijven. De verschillende mogelijkheden werden besproken met de actoren en de 

beslissingen worden transparant gecommuniceerd. Er is inderdaad al wel beslist over de 

middelen die nodig zijn, omdat de noden al wel zeer duidelijk zijn. De verschillende scenario's 

werden berekend. Op een aantal punten moeten er nog knopen worden doorgehakt, maar de 

financiering is in grote lijnen al duidelijk. Het is een teken van een vooruitziende begroting en 

gezond verstand dat die middelen al werden ingeschreven. De collegevoorzitter zegt dat ze al 

heel wat informatie kan bezorgen over de grote lijnen en de formele beslissing zal deze maand 

nog genomen worden. 

 

De heer Gilles Verstraeten (N-VA) vraagt of er op dat moment ook zal gekozen worden wie 

de werkgever van de coördinatoren zal zijn. 

 

Collegevoorzitter Elke Van den Brandt merkt op dat het de bedoeling is om ook daar deze 

maand nog een beslissing over te nemen. Het gaat over een van de moeilijkste discussiepunten. 

Nu wordt er gewerkt met verschillende werkgevers. Op sommige plaatsen zijn het de 

gemeenten, op andere de school, de scholengroep of een gemeenschapscentrum. Er wordt 

hierover meer eenvormigheid gevraagd en die zal er ook komen. De gesprekken hierover 

verlopen constructief. 

 

Actie ACT312 

 

Bij actie 312 leest de heer Gilles Verstraeten (N-VA) dat de Brusselaar wordt toegeleid naar 

het Nederlandstalige aanbod, maar hier staan geen financiële gegevens bij ingeschreven. In het 

verleden zijn er brede communicatiecampagnes gevoerd. Misschien is de tijd rijp om nog eens 
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een grote campagne te voeren. De spreker voelt heel wat openheid bij de Brusselaars voor de 

goede reputatie van de Nederlandstalige instellingen. Door duidelijker aanwezig te zijn in de 

openbare ruimte zouden ze nog een extra duwtje krijgen. 

 

Collegevoorzitter Elke Van den Brandt stelt gerust dat er wel degelijk budgetten zijn. Veel 

acties hebben een apart communicatiebudget dat elders werd ingeschreven. Er is geen grote 

campagne gepland voor het Nederlandstalig aanbod, maar er zijn wel campagnes voor bepaalde 

deelwerkingen. De VGC communiceert zelf ook over haar werking. Naar aanleiding van het 

jaarverslag werden er filmpjes gemaakt om ook via sociale media bekend te maken wat de VGC 

allemaal doet. Tenslotte is er ook specifieke communicatie rond het aanbod van de VGC. 

 

De heer Gilles Verstraeten (N-VA) is tevreden dat er gecommuniceerd wordt, maar denkt toch 

dat een brede campagne interessant zou zijn om de mensen te wijzen op het Nederlandstalig 

aanbod. 

 

Die brede communicatie wordt eigenlijk in die filmpjes waarover net werd gesproken, aldus de 

collegevoorzitter. Daarnaast is er de specifieke communicatie van verschillende instellingen, 

organisaties en projecten. 

 

Actie ACT335 

 

Actie 335 gaat over de ondersteuning van de lerarenopleiding om een werking rond 

meertaligheid uit te bouwen.  De heer Gilles Verstraeten (N-VA) gaat ervan uit dat het hier 

gaat over de tweetalige lerarenopleiding. De budgetten dalen. Gaat het hier om hetzelfde 

verhaal dat we het oude systeem meeslepen? Is er op termijn dan in feite een stijging? Hoe staat 

het met de financiering van de tweetalige lerarenopleiding? Hoe evolueert die? 

 

Collegelid Sven Gatz stelt voor om de laatste stand van zaken schriftelijk te bezorgen. Er zijn 

geen noemenswaardige nieuwe ontwikkelingen. Alles verloopt vrij goed, met hier en daar nog 

wat verbeterpunten. 

 

Actie ACT432 

 

Mevrouw Cieltje Vanachter (N-VA)  leest bij deze actie dat de VGC ontmoetingsplekken 

ondersteunt voor mensen in armoede. De budgetten hiervoor stijgen fors. Zijn dat middelen die 

er gekomen zijn dankzij de cocomisering? Wat valt er concreet onder deze actie? Komt er een 

projectoproep of zijn dat bestaande projecten? 

 

Collegevoorzitter Elke Van den Brandt antwoordt dat er verengingen zijn die al jaren 

vragende partij zijn om structurele middelen te krijgen voor hun werking. Daarom zijn extra 

middelen ingezet. Vanaf 1 januari 2023 komt voor elke van de acht Vlaamse erkende 

verenigingen waar armen het woord nemen, een structurele werkingssubsidie, aangevuld met 

middelen uit actie 631 gericht op de realisatie van sociale grondrechten. 

 

Op het College van december wordt het subsidiereglement goedgekeurd dat dit mogelijk maakt. 

Zo kunnen deze organisaties een bijkomende medewerker aanwerven wat zorgt voor slagkracht 

en stabiliteit. Het gaat om de Bonneviewinkel, Chez nous asbl, Bij ons vzw, Het Huizeke, ARA, 

Pigment, het wijkpartenariaat en DoucheFLUX. De concrete bedragen moeten nog op het 

College worden besproken. 
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Actie ACT511 

 

Mevrouw Cieltje Van Achter (N-VA) stelt dat tijdens de vorige bespreking sprake was van 

aansluiting van de gemeente Sint-Jans-Molenbeek bij de Erfgoedbank. Ook Etterbeek en 

Koekelberg toonden interesse. Vraag is of ze aansluiten en of er nog andere geïnteresseerden 

zijn. 

 

Collegelid Pascal Smet antwoordt dat er tien erfgoedbanken zijn. Sint-Jans-Molenbeek hoort 

daar intussen ook bij. Voor Anderlecht wordt nog onderhandeld en er zijn positieve geluiden te 

horen voor Koekelberg. In 2023 zullen er allicht dertien erfgoedbanken zijn. Etterbeek heeft 

positieve ervaring maar is niet duidelijk of zij reeds in 2023 zullen instappen. 

 

Actie ACT516 

 

Mevrouw Els Rochette (one.brussels-Vooruit) had een vraag bij actie 516. Staan er projecten 

rond eenzaamheid, toch een belangrijk thema voor welzijn, voor 2023 gepland? 

 

Collegelid Pascal Smet stelt dat samen met Welzijn een projectoproep is gelanceerd waarvoor 

elke partner in 50.000 euro heeft voorzien. 

 

Naast de reguliere organisaties binnen de VGC wordt een stap verdergezet dan louter 

onderzoek. Deze maand wordt samen met collegelid Elke Van den Brandt een projectoproep 

gelanceerd waarmee een impuls wordt beoogd om goede praktijken op te starten die een 

voorbeeld kunnen bieden in de strijd tegen vereenzaming en sociaal isolement. Samenwerking 

tussen vrijetijdsorganisaties en welzijnsorganisaties, minder georganiseerde netwerken en 

structuren zoals vrijwilligersorganisaties en burgerinitiatieven kunnen een belangrijke hefboom 

zijn. 

 

Actie ACT544 

 

Mevrouw Cieltje Van Achter (N-VA) stelt vast dat voor actie 544 een stijging van 2 miljoen 

euro voor welzijnscentra is voorzien voor het volgende jaar en nadien een stijging van bijna 7 

miljoen euro. Haar vraag was of het om de inflatie- en energieproblematiek gaat dan wel om 

bijkomende projecten. 

 

Collegelid Pascal Smet beaamt dit, maar stelt dat het overgrote deel naar verbouwingen gaat 

van onder andere Nekkersdal en de Vaartkapoen. 

 

Niet alleen de duurdere energiefacturen spelen een rol, er is ook een tekort aan materialen met 

prijsstijging tot gevolg, en ook de hogere bouwkost speelt mee. De stijgingen kunnen tot 20 à 

30 % bedragen. 

 

De heer Jan Busselen (PVDA) stelt dat isolatie een belangrijk element is in de strijd voor 

minder energieverbruik. Stookketels worden vernieuwd en zonnepanelen geplaatst wat een 

goede zaak is, maar zonder isolering betekent dat niet veel. Hij vraagt hoeveel huizen al zijn 

geïsoleerd. 

 

Collegelid Pascal Smet antwoordt dat een lijst van alle investeringen wordt bezorgd. (Bijlage)  
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Actie ACT614 

 

In actie 614, sportinfrastructuur, zou er een verschuiving plaatsvinden van jeugdinfrastructuur 

naar jeugdsportinfrastructuur, zegt raadslid Cieltje Van Achter (N-VA). Deze is niet terug te 

vinden. Er staat een eerder laag bedrag. In 2024 staat een bedrag van 530.000 euro genoteerd. 

 

Collegelid Pascal Smet wijst erop dat het bedrag voor 2023 van 530.000 euro naar 1,3 miljoen 

euro stijgt. 

 

Het project Abattoir krijgt alle steun van mevrouw Cieltje Van Achter (N-VA), maar het blijft 

jammer dat zovele zwembaden gesloten zijn en dus heel wat kinderen niet leren zwemmen. In 

Schaarbeek hebben kinderen gedurende hun hele lagereschooltijd niet leren zwemmen. 

Kinderen van ouders die na school hebben leren zwemmen hebben geluk, maar grote groepen 

kinderen kunnen niet zwemmen. De vraag is of geen druk kan worden uitgeoefend, ook om 

scholen naar andere zwembaden te laten gaan. 

 

Collegelid Pascal Smet stelt in januari een vergadering te hebben gepland met alle 

Nederlandstalige schepenen van Sport en Onderwijs om samen een oplossing te zoeken. Dat is 

een gemeentelijke bevoegdheid. Het antwoord moet de facto van het Gewest komen. Hij hoopt 

dat het intercommunaal orgaan, dat in het regeerakkoord was voorzien met de bedoeling meer 

synergie en afspraken tussen de gemeenten te genereren, er komt. Bij Brussels minister Bernard 

Clerfayt wordt erop aangedrongen dat het dossier voortgang boekt. 

 

Mevrouw Cieltje Van Achter (N-VA) had eerder de indruk dat het dossier geen vooruitgang 

boekt en vraagt alle betrokkenen hun verantwoordelijkheid te nemen. Het is niet normaal dat 

kinderen niet leren zwemmen hun hele schooltijd lang. 

 

Collegelid Pascal Smet herhaalt dat hij zijn inspanningen voortzet en dat Abattoir twee 

zwemfaciliteiten biedt, een openluchtzwembad op het dak dat ook tijdens de winter kan worden 

gebruikt en een overdekt zwembad. 

 

Actie ACT624 

 

Mevrouw Cieltje Van Achter (N-VA) vraagt een overzicht van wat onder cultuursensitieve 

zorg valt. Zij vermoedt dat elke zorginstelling rekening houdt met haar publiek en hun etnische 

en andere achtergronden. 

 

Collegevoorzitter Elke Van den Brandt hoopt dat alle organisaties in Brussel cultuursensitief 

werken. Hier gaat het specifiek over de ondersteuning van 155.000 euro voor het 

Kenniscentrum. Dat geld wordt doorgeschoven naar de welzijnssector die daarmee aan de slag 

kan gaan. Specifiek dient de steun voor het versterken van de inclusie voor personen met een 

handicap en om zich het cultuursensitief werken eigen te maken. Het maakt deel uit van de 

globale werkingsenveloppe van 675.000 euro van de VGC voor het Kenniscentrum.  

Ook de Foyer wordt zo betaald, via een convenant van 2023 tot 2025 voor de dienst 

interculturele bemiddeling. Die wordt vanaf 2023 verhoogd met 55.000 euro om aan de 

verhoogde vraag te kunnen voldoen. In totaal is in 235.310 euro in 2023 voorzien met een 

gefaseerde verhoging van 3 % zoals voor de andere posten. 
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Actie ACT632 

 

Mevrouw Cieltje Van Achter (N-VA) heeft twee vragen over actie 632 en hoe 

gezondheidszorg toegankelijker te maken voor kwetsbare groepen. 

 

De VGC zal de financiering van heel wat organisaties niet meer op zich nemen. De spreker 

vraagt zich af of dat het VGC-beleid minder toegankelijk maakt. In Actie 633 is er sprake van 

een versterking van het hulpaanbod, maar ze merkt op dat versterken niet meer het juiste woord 

is. Ze wil graag weten wat de VGC nog zal doen wat die twee acties betreft.  

 

Collegevoorzitter Elke Van den Brandt merkt op dat de GGC die middelen nu betaalt en dat 

die blijven bestaan. De organisaties zullen hun werking voortzetten onder de bicommunautaire 

bevoegdheid. Er wordt een bicommunautarisering doorgevoerd. De VGC en haar Administratie 

waken erover dat die overgang zacht verloopt. Ze heeft de garantie gekregen dat die middelen 

effectief worden toegekend. De structurele financiering van acht verenigingen waar armen het 

woord nemen, valt daar voor een deel onder. 

 

Wat Actie 633 betreft, gaat een deel van de werking van D’Broej naar de bicommunautaire 

werking. De VGC blijft 215.000 euro ter beschikking stellen. Het deel voor het Centrum 

Algemeen Welzijnswerk (CAW) Brussel bedraagt 62.500 euro voor de JAC-werking. Voor de 

werking van Kind in Nood, het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling in Brussel, is er 

65.000 euro vrijgemaakt. Tigo, het project dagbesteding voor kinderen uit het basisonderwijs 

van Espero ontvangt 17.000 euro. Ook de outreachende werking van PAika van het UZ Brussel 

krijgt een subsidie van 65.000 euro. Daarnaast zijn er nog projectmiddelen voor Abrusco, de 

brugfigurenwerking van Palto en nog een aantal andere projecten. 

 

Onder Actie 632 financiert de VGC de werking van het Centrum voor 

Ontwikkelingsstoornissen van het UZ Brussel (Cos+) en van Lerni, het multidisciplinair 

centrum voor de diagnose en de behandeling van ontwikkelings- en leerstoornissen. Zowel op 

die als op de andere middelen voert ze de gefaseerde verhoging van de werkingssubsidies door, 

namelijk de geplande 3 %, 4 % en 3 %. De overname van de subsidies aan de Vlaamse 

Vereniging voor Respiratoire Gezondheidszorg en Tuberculosebestrijding (VRGT), Lhiving en 

Medimmigrant door de GGC, maakt het mogelijk om 290.000 euro van die Actie weg te nemen 

en in te zetten op andere Acties. 

 

Actie ACT635 

 

Personen met een (vermoeden van) handicap zijn beter uitgerust voor een zo inclusief mogelijk 

leven’ stelt mevrouw Cieltje Van Achter (N-VA) dat in de toelichting vorig jaar stond dat 

organisaties een impulssubsidie konden aanvragen om hun voorziening inclusiever te maken. 

Toen was het overzicht nog niet beschikbaar en ze vraagt of dat nu wel het geval is. Wat wordt 

er met die middelen gedaan? 

 

Collegevoorzitter Elke Van den Brandt stelt dat momenteel alleen Circus Zonder Handen 

projectsubsidies krijgt. Circus Zonder Handen werkt al op een heel inclusie manier. De 

organisatie neemt kinderen met een zorgnood op in haar werking en begeleidt die op een 

specifieke manier. Ze stelt daarvoor deskundige begeleiders ter beschikking, maar werkt ook 

aan het hele traject om kinderen tot bij de organisatie te krijgen. Circus Zonder Handen heeft 

een heel sterke werking waar de VGC veel uit leert. Materiaal aankopen of fysieke drempels in 

het gebouw is een zaak, maar het gaat er ook om de hele werking te herdenken. Daarbij geeft 
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Circus Zonder Handen het signaal om dat niet alleen met impulssubsidies te doen, maar daar 

ook structureel op in te zetten. Er zitten nieuwe projecten in de pijplijn, maar op dit moment 

zijn er nog geen in uitvoering. De VGC zal het reglement ook aanpassen op basis van wat ze 

heeft geleerd met Circus Zonder Handen en zorgen voor de nodige promotie. 

 

Actie ACT718 

 

Bij Actie 718 vraagt mevrouw Cieltje Van Achter (N-VA) waar de middelen vandaan komen. 

Welke organisaties, verenigingen en onderwijsinstellingen komen in aanmerking om zo’n 

tegemoetkoming te krijgen?  

 

Collegevoorzitter Elke Van den Brandt antwoordt dat het gaat om 3,4 miljoen euro van het 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest en 1 miljoen euro van de Vlaamse Gemeenschap. De 

energiesteun is gericht op de ondersteuning van reguliere werkingen die op locaties werken 

waar ze energiefacturen betalen. Dat is een belangrijk criterium. Projecten komen dus niet in 

aanmerking. Het College houdt rekening met organisaties die geen andere compensatie hebben 

en die anders helemaal uit de boot vallen. De collegevoorzitter kan de exacte modaliteiten nog 

niet geven want die worden nog uitgewerkt. Ze kan dus ook nog niet zeggen welke organisaties 

er daaronder zullen vallen.    

 

 

4. Artikelsgewijze stemming 
 

De artikelen 1 tot en met 2 worden aangenomen met 3 stemmen voor, 1 stem tegen. 

 

 

5. Stemming over het geheel 
 

Het Ontwerp van verordening tot vaststelling van de aanpassing nr. 2022/2 van het 

Meerjarenplan 2022-2025 en de vaststelling van de kredieten voor het jaar 2023 van de Vlaamse 

Gemeenschapscommissie wordt in zijn geheel ter stemming voorgelegd en wordt aangenomen 

met 3 stemmen voor, 1 stem tegen. 

 

 

 

 

De verslaggever,       De voorzitter, 

Els ROCHETTE       Fouad AHIDAR 
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BIJLAGEN 

 

Collegevoorzitter Elke Van den Brandt 

 

Investeringen in kinderopvang voor baby’s en peuters 

 

Vastgelegde investeringen in 2019-2022:  

 kinderdagverblijf Harlekijntje in Sint-Jans-Molenbeek 

 kinderdagverblijf Ernestine in Elsene 

 kinderdagverblijf De Mutsaard in Laken 

 kinderdagverblijf De Hummeltjes in Evere 

 kinderdagverblijf Ulens in Sint-Jans-Molenbeek  

 kinderdagverblijf Pacheco in Brussel  

 kinderdagverblijf Ekla in Sint-Jans-Molenbeek  

 kinderdagverblijf Walcourt-Deleers in Anderlecht  

Infrastructuurdossiers waarvoor investeringsbeslissingen worden voorbereid voor 2023: 

 kinderdagverblijf Arion in Sint-Jans-Molenbeek 

 kinderdagverblijf Floréal in Ukkel 

 kinderdagverblijf Onze Guitjes in Sint-Agatha-Berchem 

 kinderdagverblijf Zandkasteeltje in Koekelberg  

Infrastructuurdossiers die nog in een voorbereidende fase zijn en waarvan de timing nog niet 

vastgelegd is: 

 CKG en kinderdagverblijf van I-Mens in Ganshoren 

 kinderdagverblijf ‘t Lijsternest in Watermaal-Bosvoorde 

 kinderdagverblijf Olieslagerij in Vorst 

 

Daarnaast wordt er ook steeds budget voorzien voor diverse verfraaiingen en investeringen in 

kwaliteitsverbetering. Een recent voorbeeld daarvan is de opening van de nieuwe buitenruimte 

van kinderdagverblijf Magnolia in Ukkel. 

 

 

Toelichting bij geraamde ontvangsten van het exploitatiebudget van de VGC 

 

Zoals wordt toegelicht op pagina 27 van de verklarende nota bij de Aanpassing van het 

Meerjarenplan 2022-2025 (2) van de Vlaamse Gemeenschapscommissie, bedragen de 

geraamde ontvangsten van het exploitatiebudget van de VGC 190,53 miljoen EUR in 2022, 

207,9 miljoen EUR in 2023, 208,48 miljoen EUR in 2024 en 211,91 miljoen EUR in 2025. 

 

Deze ontvangsten stemmen overeen met de middelen van de Vlaamse Gemeenschap die worden 

toegelicht op pagina’s 31 tot 33 van de verklarende nota. Omwille van een materiële fout in de 

tabel bij punt 2.i. ‘Trekkingsrechten Brussels Hoofdstedelijk Gewest’, wordt een erratum aan 

de documenten toegevoegd. 
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Collegelid Sven Gatz 

 

ACTIEPLAN 11 

 

ACT112 

 

Op deze actie worden de initiatieven aangerekend voor leerlingen die cognitief hoog presteren. 

 

 

ACT116 - Toegestane investeringssubsidies 

 

Omdat de uitwerking van infrastructuurdossiers, de startdatum en het verloop van de werken, 

wijzigen in de tijd, schuift ook de financiering ervan op. 

 

De engagementen blijven daarbij overeind, terwijl een aantal dossiers omwille van scherp 

gestegen kostprijsherzieningen, bijkomende middelen nodig hadden en zullen hebben om ze te 

realiseren. Wat betreft de financiering van toekomstige dossiers, staat vast dat de VGC een 

antwoord zal blijven vinden op de capaciteitsuitbreidingen en -bedreigingen in het gewoon en 

buitengewoon basis- en secundair onderwijs. 

 

 

ACT116 - Gebouwen gemeenschapsgoederen 

 

Er wordt een bijkomend krediet van 1.000.000 EUR in 2022 ingeschreven, voor het dossier 

Sint-Joris - gestegen verbouwkost door de prijsherzieningen en meerwerken. 

 

 

ACT116 - Plannen en studies 

 

In 2022 wordt een bijkomend budget ingeschreven voor de erelonen in het verbouwdossier 

Sint-Joris. 

In 2022; 2023; 2024 en 2025 wordt in totaal 1 miljoen EUR ingeschreven voor eventuele 

kostprijsherzieningen van de erelonen binnen het project Walcourt. 

 

 

ACTIEPLAN 13 

 

ACT133 

 

Voor Tracé werd een jaarlijkse subsidie van 301.000 EUR ingeschreven i.p.v. 310.000 EUR 

 

 

ACTIEPLAN 14 

 

ACT144 

 

Voor de financiering van de terugbetaling van de opleiding van de zijinstromers en de 

lerarenbonus voor het jaar 2022 en 2023, werden de budgetten van volgende acties 

aangesproken: ACT111, ACT112, ACT113, ACT115 en ACT271. 
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In 2024 zijn nog geen extra middelen ingeschreven voor de initiatieven voor zijinstromers. De 

wijzigingen op deze actie hebben betrekking op andere initiatieven die eveneens met dezelfde 

budgetsleutel gefinancierd worden. 

 

Cijfers zijinstromers 

  2019-2020 2020-2021 2021-2022 

totaal 

zijinstromers 2458 2818 4279 

waarvan in 

BHG 268 302 412 

 

In totaal zijn er 412 unieke zijinstromers die werken in het BHG. Daarvan werken er 284 in 

het basis- en secundair onderwijs.  

 

De onderverdeling voor BHG: 

Zijinstromers in BHG per onderwijsniveau   

Basisonderwijs 108 

CBE's 3 

CVO's 37 

DKO 15 

Hogescholen 93 

Secundair onderwijs 176 

Totaal aantal combinaties zijinstromer-

onderwijsniveau 432 

Uniek aantal zijinstromers 412 

 

Zijinstromers konden sinds 16 november een aanvraag indienen voor terugbetaling van hun 

studiegeld. Tot nu toe dienden 16 zijinstromers een aanvraag in. De Administratie beoordeelt 

op dit ogenblik alle ingediende aanvragen.   

 

 

ACTIEPLAN 23 

 

ACT232   

Het project Connect (van vzw i-Mens) startte in 2017. Connect bouwt bruggen tussen de ouders, 

school en welzijnssector. Zij richten zich daarbij op de meest kwetsbare ouders.  

N.a.v. de besprekingen over het nieuwe subsidiereglement ‘schoolonkosten leerlingen uit 

gezinnen in een kwetsbare situatie’, kwam de vraag naar boven om Connect uit te breiden.  

 

Het project is momenteel actief in zes scholen: 

- De Zenne (Sint-Pieterscollege) te Laken,  

- Leidstar te Laken 

- Paruckschool/Sint-Karel te Sint-Jans-Molenbeek,  

- De Kleurdoos te Brussel 

- Unescoschool te Koekelberg.  

- In Ket & Co te Molenbeek werd dit schooljaar reeds een werking opgestart.  
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Daarnaast werden reeds een aantal andere scholen geselecteerd voor opstart en uitbreiding in 

2022-2023. In deze scholen heeft er eerst nog een verkennend gesprek plaats. Hierbij gaat het 

over de volgende scholen:  

- Sint-Joris in Stad Brussel 

- Muziekladder in Schaarbeek 

- de Schatkist in Haren 

- Harenheide in Haren 

- de Goudenregen in Ganshoren 

- Koningin Astrid in Laken  

- de Parkschool in Vorst 

 

 

ACTIEPLAN 27 
 

ACT271 - stand van zaken tweetalige lerarenopleiding 

 

Sinds 2016 subsidieert de VGC het project ‘tweetalige lerarenopleiding’, dat de 

lerarenopleiding van de Erasmushogeschool (EhB) uitvoert met de lerarenopleiding Haute 

Ecole Francisco Ferrer (HEFF). Doelstelling is leerkrachten taalvaardiger te maken in de 

tweede onderwijstaal – waardoor niet alleen het tweedetaalonderwijs kwalitatief beter kan 

worden, maar de betrokken studenten ook beter voorbereid zijn om in de meertalige Brusselse 

onderwijscontext les te geven. 

 

In het academiejaar 2021-2022 werd ingezet op de volgende inhoudelijke krachtlijnen:  

 verderzetting en intensifiëring van de tweetalige werking in de lerarenopleiding van 

EhB en HEFF; 

 de uitbreiding tot trajecten van zijinstromers; 

 de uitbreiding naar de bacheloropleidingen tot kleuteronderwijzer(es) en leerkracht 

secundair onderwijs van beide onderwijsinstellingen.  

Vanuit het Onderwijscentrum Brussel wordt het project opgevolgd, zodat er voortdurend linken 

gelegd kunnen worden met andere lopende VGC-acties. 

 

 

Vraag met betrekking tot busvervoer buitengewoon onderwijs 

 

Alle rechthebbenden uit de drie buitengewone scholen van VGC (BuBaO Kasterlinden, BuSO 

Kasterlinden en BuSO Zaveldal) kunnen gebruik maken van de kosteloze busdiensten voor de 

dagelijkse ritten tussen verblijfplaats en de school. 

 

In totaal worden 21 bussen ingezet voor Kasterlinden (BuBaO en BuSO samen) en 1 bus voor 

BuSO Zaveldal. De bussen met chauffeur worden voorzien en gefinancierd door het Vlaams 

beleidsdomein Mobiliteit. Voor de begeleiding tijdens de busdiensten van en naar school 

subsidieert het Vlaams beleidsdomein Onderwijs en Vorming de schoolbesturen voor het 

inzetten van een busbegeleider op elke bus.  

 

Om de busbegeleiders te betalen, ontvangt de VGC jaarlijks een subsidie op basis van de 

werkelijke ritduur.  
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De VGC voegt via eigen middelen nog extra-legale voordelen toe om deze tewerkstelling 

aantrekkelijker te maken zoals het aanbieden van maaltijdcheques, een 2de pensioenpijler, 

enz…  

De medewerkers krijgen ook extra opleidingen om goed om te gaan met leerlingen met 

specifieke zorgnoden. 

Voor de volledigheid melden we ook dat sommige leerlingen van en naar school komen via 

taxi-diensten, het openbaar vervoer, hun ouders of hun voogd of verblijven op het internaat van 

Kasterlinden. 

 

 

 

 
 



 

 

Investeringen in capaciteitsuitbreiding (huidige legislatuur 2019-2024) 

 

Inrichtende macht Naam Gemeente Net Niveau Dossier +BaO +SO 

Scholengroep 8: Brussel Atheneum Brussel Brussel GO SO Renovatie site 
Vaartstraat voor 
capac SO 

  150 

Stad Brussel Campus Droomboom Laken OGO BaO-SO Nieuwbouw 2022 
BaO en 
tienerschool 
(AGION wachtlijst 
en capac 2022-
2024) 

229 144 

Scholengroep 8: Brussel Campus GO! Atheneum 
Etterbeek 

Etterbeek GO BaO-SO Nieuwbouw LO en 
SO - tienerwerking 

40 60 

Inrichtende macht Lucerna Campus Innova Anderlecht VGO BaO-SO Renovatie- en 
nieuwbouwwerken 
kantoorgebouw 
(SO), 
omgevingswerken 
en modulaire units 

  330 

Sint-Goedele Brussel Campus Kompas Schaarbeek Schaarbeek VGO BaO-SO Nieuwbouw site 
Gallaitstraat 

340 720 

Scholengroep 8: Brussel Campus Pacheco Brussel GO BaO-SO Nieuwbouw KDV, 
basisschool en 
secundaire school 
Pachecosite 

220 194 

Gemeente Anderlecht Campus STREAM Anderlecht OGO BaO-SO Bouw 
scholencampus 
(KDV, BaO, SO) 

480   

Scholengroep 8: Brussel Campus STREAM Anderlecht GO BaO-SO Bouw 
scholencampus 
(KDV, BaO, SO) 

  800 
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Gemeente Koekelberg De Kadeekes Koekelberg OGO BaO Renovatie en 
ontdubbeling 

50   

Scholengroep 8: Brussel De Kleine Geuzen Jette GO BaO Renovatie en 
nieuwbouw 2020 
(d&b) 

204   

School met de Bijbel De Schatkist 
vzw 

De Schatkist Haren VGO BaO Aankoop, werken 
na aankoop en 
nieuwbouw 

99   

Scholengroep 8: Brussel De Stadsmus Oudergem GO BaO Afbraak, 
nieuwbouw en 
renovatie site 
Brouckere (d&b) en 
verhuis Invalide 

82   

Don Bosco Onderwijscentrum Don Bosco Technisch 
Instituut 

Sint-Pieters-Woluwe VGO SO Renovatie (capac 
2022-2024) 
bestaand 
schoolgebouw 

  350 

Ignatius scholen in beweging vzw Egied Van 
Broeckhovenschool 

Sint-Jans-Molenbeek VGO SO Nieuwe school Sint-
Jans-Molenbeek 
Ignatius (DBFM 
light) 

  860 

Katholiek Onderwijs Brussel 
Annuntiaten 

Imelda basisschool Sint-Jans-Molenbeek VGO BaO Nieuwbouw en 
renovatie 

24   

Scholengroep 8: Brussel Kasteel Beiaard Neder-Over-Heembeek GO BaO Nieuwbouw, 
renovatie en 
turnzaal 

118   

Lutgardisscholen Brussel vzw Lutgardiscollege Oudergem VGO BaO-SO Nieuwbouw en 
sportterrein op 
dakverdieping 
(capac 2021, 2022-
2024) 

  310 

Katholiek Onderwijs Brussel 
Annuntiaten 

Maria-Boodschaplyceum Brussel VGO SO Verhuisbeweging 
(per St Michel) en 

  136 
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renovatie 
Moutstraat 19 ex-
Imelda-instituut 

Katholiek Onderwijs Brussel 
Annuntiaten 

Mater Dei site Sint-Pieters-Woluwe VGO BaO-SO Nieuwbouw 
dakverdieping 
(capac 2021) 

  100 

Gemeente Elsene Nieuwe gemeentelijke 
basisschool Elsene 

Elsene OGO BaO Oprichting OGO NL 
basisschool Elsene 
(capac 2022-2024) 

250   

Gemeente Jette Poelbos Jette OGO BaO Nieuwbouw 144   

Katholiek Onderwijs Brussel 
Annuntiaten 

Scheutplaneet Anderlecht VGO BaO Renovatie incl. 
omgevingsaanleg 
en nieuwe turnzaal 

152   

Sint-Goedele Brussel Sint-Guido-Instituut Anderlecht VGO SO renovatie en 
uitbreiding SO Dr. 
Jacobsstraat 2019 

  150 

Ignatius scholen in beweging vzw Sint-Jan Berchmanscollege Brussel VGO BaO-SO renovatie 
nieuwbouw BaO 
SJB 2021 

32   

Katholiek Onderwijs Brussel 
Annuntiaten 

Sint-Joris Brussel VGO BaO Aankoop en 
renovatie site 
Nieuwland (lager) 
en tijdelijke opvang 
Moutstraat 

135   

Lutgardisscholen Brussel vzw Sint-Juliaan Oudergem VGO BaO Renovatie 
kloostergebouw of 
alternatief 

64   

Sint-Goedele Brussel Sint-Lutgardis Ganshoren VGO BaO Nieuwbouw, 
verbouwingswerke
n en eerste 
uitrusting 

198   
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Sint-Goedele Brussel Sint-Martinus Sint-Jans-Molenbeek VGO BaO renovatie en 
nieuwbouw zonder 
capac 2022 

15   

Scheppers Anderlecht Sint-Niklaasinstituut Anderlecht VGO BaO-SO Renovatie tot 
klaslokalen (capac 
2021) 

  15 

Scheppers Anderlecht Sint-Niklaasinstituut Anderlecht VGO BaO-SO Renovatie tot 
klaslokalen (capac 
2022-2024) 

15 15 

Sint-Goedele Brussel Sint-Pieterscollege Leopold I Jette VGO BaO Uitbreiding op 
dakverdieping en 
aankoop fitness 
met werken na 
aankoop (en huur 
modulaire 
units/gebouw) 

150   

Sint-Goedele Brussel Sint-Pieterscollege SO Jette VGO SO capac 2022-2024 
uitbreiding na 
verhuis BaO 

  250 

Rudolf Steinerschool Brussel vzw Steinerschool Brussel Anderlecht VGO BaO Nieuwbouw 183   

Scholengroep 8: Brussel Tehuis voor foorreizigers- en 
schipperskinderen 

Etterbeek GO BaO Renovatie Sonart 
(Sint-
Huibrechtsstraat 
12-14 SPW) 

144   

Scholengroep 8: Brussel Ulens Sint-Jans-Molenbeek GO BaO Nieuwbouw (d&b) 400   

Gemeente Jette Van Asbroeck Jette OGO BaO Nieuwbouw KO en 
refter 

-12   

Scholengroep 8: Brussel Zavelberg Sint-Agatha-Berchem GO BaO Nieuwbouw site ifv 
stopzetting Knapzak 
(d&b) 
 
 

98   
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Totaal           3.854 4.584 

 

Capaciteitsuitbreiding 2019-2024       

Totaal capaciteitsuitbreiding BaO 3.854       

Totaal capaciteitsuitbreiding SO 4.584       

 

Totale kostprijs 2019-2024       

VGC  187.329.910       

 



 

 

Collegelid Pascal Smet 

 

Actie 152 

 

Niet limitatieve lijst acties vrijwilligers binnen CJS 

 

- Publiceren van vrijwilligersvacatures (zowel Vlaams & Brussels Steunpunt, als 

testproject Give A Day (ADOV). 

- Informatie voor vrijwilligers op vgc.be 

- Vormingen aanbieden aan onze vrijwilligers (vb. Erfgoedbank, sportdienst) om hen 

inhoudelijk te versterken bij het uitvoeren van hun vrijwilligerswerk. 

- We subsidiëren vrijwilligers (of hun organisatie) die een vorming volgen in functie van 

het engagement die ze binnen ons netwerk opnemen. 

- De VGC is afgevaardigd in het Horizontaal Overleg Vrijwilligersbeleid (HOV) binnen 

de Vlaamse Overheid. 

- Convenant met het Kenniscentrum Welzijn, Wonen en Zorg (WWZ) voor de werking 

van het Brussels Steunpunt Vrijwilligerswerk: jaarlijks convenantgesprek i.f.v. het 

jaaractieplan en operationeel overleg. VGC neemt deel aan de klankbordgroepen met 

het werkveld. 

- Werken rond vrijwilligers(beleid) staat expliciet opgenomen in de subsidieopdracht van 

organisaties (lokale dienstencentra, Sociaal Vervoer Brussel, Magenta, Uilenspiegel, 

Herstelacademie, Similes, convenantorganisaties bij jeugd- en sportdienst…) 

- We ondersteunen (financieel, inhoudelijk, infrastructuur, materieel, logistiek) 

veldorganisaties die werken met vrijwilligers. 

- We maken in onze ondersteuning (waar nodig) een onderscheid tussen 

vrijwilligersorganisatie en professionele organisaties die een vrijwilligerswerking 

hebben. 

- Tools aanbieden: ledenadministratie van vrijwilligersorganisaties faciliteren 

(sportdienst), rekruteringstool via Give A Day voor Nederlandstalige Brusselse scholen 

(ADOV) 

- Organisaties die met veel vrijwilligers werken subsidiëren voor een professioneel 

medewerker (vb jeugd en sport) 

- Aanbieden van Oefenkansen NL via vrijwilligerswerk (sportdienst) voor taalleerders. 

- Opstap via vrijwilligerswerk en kennismaking met de sector (vb naar laagdrempelige 

opleiding, CVO,…) zoals in het project Werken voor Ketjes (entiteit gezin). 

- Goede praktijken delen: Brussel Onthaal, a place to live. 

- OBib ondersteunt bij de aanmaak van anderstalige collecties voorbereidende 

klankbordgroepen per taal, waaraan Brusselaars met diverse roots kunnen deelnemen. 

- De sportdienst werkt (los van het inclusieverhaal voor G-sporters) samen met Hubbie 

om sommige van hun cliënten als vrijwilliger in te schakelen ter ondersteuning van het 

VGC-sportaanbod. Dit verhoogt ook de maatschappelijke aanvaarding voor mensen met 

een beperking. 

- We subsidiëren bottom-up initiatieven (vb. Growfunding, Stay- en Playcation, Bruss-it, 

...) 

- Inzetten op een laagdrempelig vrijwilligersaanbod (erfgoed, sport), waarbij er een 

duidelijke taakomschrijving en verwachting wordt vooropgesteld. 

- Evenementen (Heemdag, Stadskriebels, dag van de jeugdbeweging, trefdag SCW…) 

waarbij vrijwillig engagement een prominente plaats krijgt in de stad. 

- VGC is aanwezig op de jaarlijkse vrijwilligersmarkt van het Brussel Steunpunt 

Vrijwilligerswerk 
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- Communicatieve campagne waarbij aan de hand van storytelling getoond wordt wat 

vrijwilligers doen (erfgoedbank Brussel). 

- Promotie-/bedankingsfilmpjes vrijwilligers op de sportdienst die door 

partnerorganisaties wordt gebruikt om potentiële vrijwilligers warm te maken. 

- Take-over van digitale media (jeugddienst, Wonen in Brussel) 

- Subsdiëren van Formaat vzw voor een stadswerker in Brussel die open 

jeugdwerkinitiatieven detecteert en ondersteunt. 

- op termijn mogelijk ook: ‘project divers stedelijk engagement’ 

- Stimuleren van beleidsinput door individuen/vrijwilligers (binnen GC’s, 

Stadspiratie…). 

- Pilootproject Park’cours (sportdienst) om de praktische uitwerking van de evenementen 

op termijn over te laten aan vrijwilligers. Hiervoor wordt ingezet op digitalisering en 

persoonlijke opleiding van vrijwilligers. 

 

Actie ACT544 Overzicht planning en investeringen gemeenschapscentra 

 

Welke bewegingen worden er bij deze AMJP-2 doorgevoerd?  

 Verschuivingen door de jaren: 

o Voor N22 (algemeen buitengewoon onderhoud): het doorschuiven van middelen 

naar 2023 in functie van de planning van het subsidiedossier ingediend bij 

Vlaanderen (Sectorale Prioriteiten) voor werken ihkv brandveiligheid voor Gc 

Ten Weyngaert, Wabo en GC De Zeyp;  

o Voor GC De Markten wordt het budget voor werken in 2022 doorgeschoven 

naar 2023 in functie van de planning van de renovatie; 

o Voor GC De Vaartkapoen wordt een deel van het budget voor werken in 2022 

doorgeschoven naar 2023 in functie van de planning van de renovatie; 

o Voor GC Nekkersdal wordt het budget voor werken in 2023 doorgeschoven naar 

2024 en 2025 in functie van de geraamde planning van de renovatie; 

Alle opgegeven timing is indicatief: 

Voor GC De Markten: 

Planning:  

 Opstart werf: mei 2022 

 Ingebruikname door centrum:  a priori voorjaar 2023 maar wegens vertraging werf 

wellicht najaar 2023 

 

Voor GC De Vaartkapoen: 

Planning:  

 Start fase 4: januari 2022 

 Voorlopige oplevering gehele project: voorjaar 2023 

 Ingebruikname door centrum: najaar 2023 

 

Voor GC Nekkersdal: 

Planning:  

 Gunning opdracht : zomer 2023 

 Start werken: voorjaar 2024 

 Voorlopige oplevering: voorjaar 2026 
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Voor GC De Maalbeek: 

Planning: 

 Voorjaar 2023 : garanderen van kwaliteitsvolle tijdelijke locatie  

  plan van aanpak voor de realisatie van het project De Maalbeek 

Voor N22 in 2022: 

 Erelonen voor expertise bij onderstaande werken op alle locaties; 

 De afwerking van de renovatie van de kunstenwerkplaats te GC Elzenhof; 

 Beëindigen van de conformiteitswerken elektriciteit, de vervanging van de daken en de 

vernieuwing van de ventilatiegroepen in GC Essegem (Duurzaamheid); 

 Buitengewoon onderhoud in GC Everna, oa het optimaliseren van de 

luchtbehandelingsinstallatie en de modernisering van de lift; 

 Buitengewoon onderhoud in GC De Kriekelaar, oa het conformiteit 

elektriciteitsinstallatie en vernieuwen van de sturing van de noodverlichting in de 

Theaterzaal, modernisering van lift, vloervernieuwing van de gang naast de zaal; 

 Instandhouding- en conformiteitswerken in GC Nekkersdal, oa het punctueel verbeteren 

van buitenschrijnwerk (oa de toegangsdeur en de inkom van de bibliotheek) en de 

uitbreiding van de brandinstallatie in de heropgebouwde loods (Duurzaamheid); 

 Buitengewoon onderhoud in GC Ten Noey, oa de vernieuwing van de ventilatiegroepen 

en de verduistering van de toneelzaal; 

 Buitengewoon onderhoud in GC De Pianofabriek, oa het beëindigen van de 

conformiteitswerken elektriciteit, de modernisering van de lift en 

instandhoudingswerken aan de koer grenzend aan de Willem Tellstraat; 

 Buitengewoon onderhoud in Gc De Zeyp, oa het vernieuwen verwarmings- en 

verluchtingsinstallatie van het centrum (Duurzaamheid); 

 Buitengewoon onderhoud in GC Ten Weyngaert oa opfrissing van de inkomzone 

(verlichting, schilderwerken), modernisering van de lift en de dakvernieuwing van de 

sporthal (Duurzaamheid); 

 Dakvernieuwing van het plat dak van de loods in GC Op-Weule (Duurzaamheid); 

 Buitengewoon onderhoud in vrijetijdspunt Comenius, oa plaatsen van een automatische 

schuifdeur naar de polyvalente zaal en afronden van de infrastructuurwerken ihkv het 

proefproject rond de koppeling van de toegangscontrole (Salto) met de activiteiten 

agenda van de VGC (Yesplan); 

 Buitengewoon technisch onderhoud in verschillende centra (oa de graduele beweging 

om alle noodverlichtingen en sturing van verwarmingstechnieken uniform te maken). 

Voor N22 volgende jaren:  

 Erelonen om de nodige studies op te starten of begeleiding van het algemeen 

buitengewoon onderhoud voor de N22.  

 Werken ihkv brandveiligheid voor GC Ten Weyngaert, Wabo en GC De Zeyp  

 Buitengewoon onderhoud algemeen; 
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Lijst organisaties met meerjarige convenant + 3% index in 

2023 

 

CJS 

A Two Dogs Company 

AB 

Accattone Films 

Actieve Interculturele Federatie + 

AMVB 

Aquatix Brussel 

Argos 

Art Basics for Children 

Arthis 

Arthis - Belgisch-Roemeens Cultureel Huis 

Atlemo 

Avansa Citizenne 

BBJJA 

be.brusseleir 

Beeldenstorm 

Bindus 

BPA 

Bronks 

Brussel Binnenste Buiten 

Brussels Kunstenoverleg 

Brussels Operettetheater 

Brussels Ouderenplatform 

Brusselse Museumraad 

Brusselse Raad voor het Leefmilieu 

Brusselse Werkplaats voor Podiumkunsten 

Centrum voor Christelijk Vormingswerk 

Chirojeugd Vlaanderen 

Choux de Bruxelles 

Cinemaximiliaan 

City Mine(d) 

Cohor Productions 

Constant Vereniging voor Kunst en Media 

Creative Workers - Creatieve Werkers (CREW) 

Cultureel Animatiecentrum Beursschouwburg 

Cultureghem 

Curieus 

D’BROEJ 

Damaged Goods 

Danscentrum Jette 

Davidsfonds 

Dino Brussel 

Elephy 

Entree 

Epitaaf 
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Federatie van Mondiale Democratische Organisaties 

Federatie van Onafhankelijke Senioren 

Federatie van Zelforganisaties in Vlaanderen 

Femma 

Filemon 

FIX 

Formaat 

Foyer 

VK Concerts 

Caleidoscoop 

Hallo Cultuur 

Laboratorium voor creativiteit en expressie in Sint-Joost 

Globe Aroma 

Globe Aroma 

Groep Intro 

Growfunding 

Habbekrats 

Het Collectief 

Het Neerhof 

Huis van het Nederlands 

Humanistisch Verbond  

Ictus 

Internationaal Comité 

JES 

Jeugd en Muziek Brussel 

Jubilee 

Kaaitheater 

Korei 

Kristelijke Werknemers Beweging 

KunstAtelier OpperStraat 

Kunstenfestivaldesarts 

Kunstenwerkplaats 

Kuumba 

KVS 

KVS 

LABO Bxl 

Lasso 

Les Ateliers Claus 

Les Gazelles de Bruxelles 

Marcel 

Masereelfonds 

Met-X 

MicroMarché 

MOEV 

Molenbeek Rebels 

Moussem 

Muntpunt 

Muntpunt 
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Muziekpublique 

Nadine 

Nakama 

Nova 

OKRA Trefpunt 55+ 

Passa Porta 

Pilar 

Q-O2 

Recyclart 

Regenbooghuis 

Ritterklub 

Rosas 

RWDM Girls 

Sabzian 

Sankaa 

Scouts en Gidsen Vlaanderen  

S-Plus 

The Belgian Pride 

Toestand 

Ultima Vez 

Unie van Actieve Verenigingen 

Vereniging voor Ontwikkeling en Emancipatie van Moslims 

visit.brussels 

Volta 

Walter Werkt 

Wiels 

Wiels Centrum voor Hedendaagse Kunsten 

Willemsfonds 

Younited Belgium 

Zinneke 

Zinnema 

Zonder Handen 

Zsenne 

 

Samenleven & Diversiteit 

Brussel Onthaal vzw 

LEVL 

Foyer 

Femma vzw 

Convivium vzw 

Pag-Asa vzw 

Merhaba vzw 

A Place To Live vzw 

GC De Pianofabriek 

LINK=Brussel, Centrum voor Interculturele 

samenlevingsopbouw vzw 

Onder Ons vzw 

Dar Al Amal vzw 
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Axcent vzw 

Samenlevingsopbouw  

Het Meervoud vzw 

Les Gazelles de Bruxelles vzw 

 

WGG 

Huis van Het Nederlands (gezin, welzijn, S&D) 

S&D - 090210-64900000-ACT321 

 


