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DE STAD IS BLIJ U ZO
VLUG HAAR NIEUWE
BEGROTING 2018
TE KUNNEN VOORSTELLEN.
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EEN BEGROTING 2018 DIE EENS TE MEER EEN BONI
VERTOONT.

Deze begroting in evenwicht heeft zoals steeds moedige
beslissingen vereist om de verdere ontwikkeling van de Stad te
kunnen verderzetten daar men tegelijkertijd moest waken over de
financiële gezondheid van Brussel.
De begroting 2018 is een soort eindbegroting waarmee we al onze
investeringskeuzes, die zoals steeds in het belang van onze
inwoners zijn, kunnen verderzetten en vooral afwerken.
De Stad Brussel heeft zo meer dan ooit aangetoond dat zij haar
financiën goed beheerst.
2017 was een jaar van heropleving. Na de moeilijke socio-economische sfeer die de aanslagen van 2016 verwekt hadden, zijn de
sleutelsectoren van de Stad in 2017 weer op kracht gekomen.
De Stad heeft de handen uit de mouwen gestoken en haar beste
troeven bovengehaald om Brussel te doen heropleven. Met veel
energie heeft het gehele College zich gemobiliseerd om de
aantrekkingskracht van Brussel opnieuw te optimaliseren. Niet
alleen staat de Stad dicht bij de burger en geeft hem gehoor, de
Stad is ook dynamisch en ambitieus.
Het hoeft dus niet te verwonderen dat de Stad Brussel ertoe in staat
is U een begroting in evenwicht voor te stellen, ook al blijft zij verder
investeren in haar nabijheidspolitiek. Wij willen steeds concrete
antwoorden geven aan onze inwoners.
Als goede beheerder werkt de Stad verder aan de hervorming van
haar structuren. Een budget van 200.000 euro werd zelfs gewijd
aan realisatie van de nota van goed beheer van de Stad Brussel
(juli 2017) waarmee wij de beheerscontracten tot een goed einde
moeten kunnen brengen.
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UITGAVEN : 803.504.091,15 €
ONTVANGSTEN : 803.594.520,49 €
BONI : 90.429,3 €

DE GEWONE UITGAVEN 2018

De gebudgetteerde uitgaven stijgen in 2018 met 3,2 % ten opzichte
van de begroting 2017. Een voortdurende inspanning wordt jaarlijks
geleverd om de uitgaven van de Stad Brussel te beheersen.
Er diende in alle soorten uitgaven keuzes gemaakt te worden om
tot dit resultaat te komen. De werkingskosten in beheersing houden
is met name een fundamentele uitdaging voor de gemeenten.
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De voornaamste zorg van het College blijft echter het behoud van
de werkgelegenheid bij de overheid : « de verdediging van het
openbaar ambt is primordiaal en wij hebben een belangrijke rol te
spelen in het behoud van de werkgelegenheid. De Stad Brussel is,
met meer dan 8000 werknemers de tweede belangrijkste werkgever van het Brussels Gewest » herinnert ons Burgemeester Philippe
Close.
De personeelsuitgaven vertegenwoordigen ongeveer de helft van
de totale uitgaven, hetzij meer dan 390 miljoen euro. Deze verhouding tot de totale uitgaven van de Stad blijft zo goed als constant
doorheen de jaren.
De werkingskosten verhogen met 8% tegenover 2017 maar zij
blijven relatief bescheiden met hun 11.5% van de totale uitgaven.
Deze verhoging is het logische gevolg van de voorname investeringen die tijdens deze ambtstermijn werden toegestaan in het kader
van de nabijheidsinfrastructuur.
De opvang van kinderen en jongeren tot 18 jaar is een andere
prioriteit van de Stad, waarvan de uitgaven meer dan 52,5 miljoen
euro bedragen. Het College ziet hierin een gelegenheid om de
kwaliteit van de opvang van kinderen te verbeteren en voert het
motto « dezelfde kansen voor iedereen ».
De preventie : is een must voor de samenleving. De VZW
BRAVVO krijgt een dotatie van 9 miljoen euro, hetzij 11% meer dan in
2017, en voorziet de oprichting van een tweede nachtploeg
Gemeenschapswachten.
« Sinds haar oprichting in 2004, ijvert BRAVVO dagelijks voor de
levenskwaliteit van de Brusselaars en voor de emancipatie van het
actieve burgerschap », verduidelijkt Philippe Close, Burgemeester
van de Stad Brussel.
Hij gaat als volgt verder : « de aanwerving van 50 tot 60
bijkomende politiemensen wordt voorzien om de ploegen op
het terrein te versterken.»
De overdrachtsuitgaven vertegenwoordigen ongeveer 32% van
de totale uitgaven, hetzij 256,7 miljoen euro, waarvan bijna de helft
bestemd is voor de dotatie aan de Politiezone Brussel-Hoofdstad-Elsene (115,4 miljoen) en meer dan een kwart voor de dotatie
aan het OCMW (71,3 miljoen).
Dit jaar werd de dotatie aan het OCMW met bijna 4% verhoogd wegens de stijging van het aantal uitkeringsaanvragen, de verhoogde
index en kostprijs van de pensioenen.
De Stad Brussel neemt ook de schuld van het OCMW in het kader
van het plan Rusthuizen voor haar rekening, dit voor een bedrag van
1,5 miljoen euro.
Het College zet daarnaast ook haar investeringspolitiek in de
sociale sector op haar grondgebied verder en bevestigt haar steun
aan het moderniseringsplan voor de rusthuizen. Onze senioren
zullen dus op die manier kunnen genieten van moderne lokalen die
voor iedereen toegankelijk zijn.
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DE GEWONE ONTVANGSTEN 2018
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De lopende ontvangsten verhogen, in samenhang met de
uitgaven, met 3,2% tegenover de gewijzigde begroting 2017.
De financiële middelen van de Stad omvatten drie grote bronnen :
• De fiscale ontvangsten (namelijk de bijdragen van de gezinnen en
de ondernemingen)
• De fondsen en ontvangen subsidies (de financiële middelen
komend van de hogere overheden en andere overheden)
• De eigen middelen van de Stad (de ontvangsten van prestaties,
dividenden, intresten,…)
De fiscale ontvangsten zijn de voornaamste bron van inkomsten
van de Stad, goed voor 302,5 miljoen euro, of ± 38 % van de totale
ontvangsten.
Ongeveer 3/4 van de fiscale ontvangsten komen van de drie aanvullende belastingen (onroerende voorheffing, personenbelasting
en verkeersbelasting) en 1/4 van de fiscale inkomsten komt van de
gemeentebelastingen.
« Geen enkele nieuwe belasting is in de begroting 2018 voorzien», benadrukt Philippe Close.
In overeenstemming met de regionale politiek houdt de Stad de
aanslagvoet van de personenbelasting op een laag niveau (6%).
Wat betreft de inkomsten van de Federale Overheid blijft de Stad
voorzichtig. Het gebrek aan informatie over de cijfers inzake
personenbelasting en onroerende voorheffing schept problemen.
Zoals steeds krijgen de gemeenten van de Federale Overheid een
bepaalde som voor de opcentiemen zonder enige informatie
aangaande het dienstjaar waarop zij betrekking heeft. Het is dus
zeer moeilijk voor de gemeenten hun begroting en hun rekening
op te maken en dit duurt al veel te lang.
Wanneer de gewestelijke fiscale administratie zal operationeel zijn,
zal dit in de toekomst toelaten veel gemakkelijker een idee te
hebben van de berekening van deze belastingen, zal er een snellere
inkohiering mogelijk zijn, een betere inning alsook een gewestelijk
beheer van de geschillen.
De Stad bedankt het Gewest voor de jaarlijkse financiële inspanningen ten voordele van de gemeenten. De gewestelijke toelagen
zullen dit jaar 7,5% van onze totale ontvangsten bedragen.
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DE BUITENGEWONE
BEGROTING
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DE UITGAVEN

Er werden 117,9 miljoen euro aan uitgaven op de buitengewone
dienst ingeschreven in de begroting 2018.
De ontvangsten die voorzien worden inzake desinvesteringen,
subsidies en leningen verleend door het Gewest en andere
overheden alsook de overboekingen bedragen 21,8 miljoen euro,
hetgeen de netto last van de buitengewone begroting herleidt tot
96,2 miljoen euro.
De investeringen voorzien in de buitengewone begroting 2018 zijn,
onder andere, de volgende :
Opvang 0 tot 18 jaar : in 2018 zal de bouw van twee nieuwe
scholen in NOH tot een goed einde komen, een kleuter- en een
lagere school met een totale capaciteit van 888 leerlingen, evenals
6 kinderdagverblijven voor het jonge kind, namelijk 216 bijkomende
plaatsen. Verder zullen nieuwe bouwwerven opgestart worden om
te beantwoorden aan de noden van de constant groeiende
bevolking.
« De renovatie/verbouwing van het Nederlandstalige complex «
Mutsaard » gaat volgend jaar van start gaan. Het zal een crèche,
kleuter- en lagere school Koningin Astrid evenals het Atheneum K.
Buls huisvesten. Daarenboven zullen we erop toezien om het onderhoud van de bestaande gebouwen voort te zetten en om onze
instellingen te voorzien van hoogstaand kwaliteitsmateriaal om te
voldoen aan de pedagogische vereisten van de ploegen om op één
lijn te zitten met de veranderende maatschappij. », verheugt zich
Faouzia Hariche, Schepen van Openbaar Onderwijs, Jeugd en het
Jonge Kind.
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Sinds 2012 vertegenwoordigt dit de creatie van 2592 plaatsen
in de scholen en 519 open plaatsen voor de crèches. Weet dat
nog 1132 plaatsen opgericht zullen worden in de komende jaren
(begroting vastgelegd).
Ook leggen Philippe Close en Faouzia Hariche de nadruk op :
« Naar aanleiding van een analyse van de huidige toestand door het
openbaar onderwijs, de politie en Bravvo, verbindt het College er
zich toe om een betere beveiliging van de omgeving van de
scholen te waarborgen. De nodige signalisatie, beveiliging en herinrichting in de omgeving van de scholen zullen binnen de twee jaar
gerealiseerd worden. »
Sport:
Meerdere grote projecten op sportief en administratievf gebied, en
ook betreffende de erediensten zullen geconcretiseerd
worden in 2018. Het is onze wens en doel om onthaal en
kwaliteit van onze sportinfrastructuren te verbeteren. « Zo zullen
het Zuidpaleis, het sportcomplex van Neder-Over-Heembeek,
het sportcentrum Oorlogskruisenlaan en de zaal Fontainas het
voorwerp uitmaken van nieuwe verbouwingen. De BXL Tour, de
Brussels Sports Days en Brussels Sports Night zullen herhaald
worden in 2018. » kondigt Alain Courtois, Eerste Schepen aan.
Voor wat de dienst demografie betreft; « wij maken ons klaar om
een nieuwe antenne te openen op de Louizalaan. We zullen
eveneens verder gaan met de vereenvoudiging van het administratieve traject van de burger evenals de renovatie van de kerkhoven
van de Stad Brussel. Onze senioren worden evenmin vergeten met
de uitbreiding van het beschikbare aanbod binnen onze seniorenruimten, de promotie van sport bij onze ouderen en de vermindering van de digitale achterstand gelinkt aan de ontwikkeling van de
e-administratie “voegt Alain Courtois eraan toe.
Tenslotte, voor wat de erediensten betreft, worden verschillende
projecten opgestart, zoals de activering van het Sint-Katelijne wijk
en de organisatie van een groot debat tussen de verschillende
geloofsopvattingen. Zoals u ziet, meer dan ooit, geven de
overheden van de Stad Brussel belang aan de nabijheid van de
diensten die aan de burger aangeboden worden, en dit op het
ganse grondgebied van het territorium !
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Openbare werken en mobiliteit :
« In 2018 wordt er op het vlak van openbare werken gefocust op
onderhoud en op verfraaiing. Op het vlak van mobiliteit investeren
we om de kaap van 70 km fietspaden te bereiken, 1700 fietspoortjes, 40 fietsboxen … », becommentarieert Els Ampe, Schepen van
Openbare Werken.
Stedenbouw en Patrimonium :
Het departement Stedenbouw en Patrimonium bij de Stad Brussel
heeft, onder andere, als objectief voor het jaar 2018 om te werken
aan de herinrichting van de openbare ruimte zowel in het centrum
van de stad als in de meer gedecentraliseerde wijken. Het gaat hier
onder andere over de herinrichting van de Oorlogskruisenlaan te
Neder-Over-Heembeek in het kader van de bouw van een school,
evenals de herinrichting van het Vrijheidsplein. Op het gebied van
het patrimonium zal de Stad naast de restauratie van verschillende
monumenten en fonteinen, onder andere de restauratie van de
laterale gevel van de Sint-Katelijnekerk en de Plebantoren
ondernemen.
De Stad zal ook verdergaan met fondsen investeren in diverse
premies zoals de premie voor de restauratie van de gevels van de
centrale lanen en van de premie voor de gescheiden toegangen. »,
becommentarieert Geoffroy Coomans de Brachène, Schepen van
Stedenbouw en Patrimonium verantwoordelijk voor de Aankoopcentrale.
Cultuur :
« Dit jaar nog zal de begroting van Cultuur nog een belangrijke groei
kennen (bijna 8 %). Dit bijkomend geld zal eerst en vooral toelaten
om instellingen van de Stad zoals de Brigittinnen, de culturele centra en het « Théâtre des Coeurs de Bois », maar ook om belangrijke
evenementen zoals Classissimo of “Nuit Blanche” te versterken.
Een bijkomend budget werd vrijgemaakt om de zomerprogrammatie van Vaux-Hall te versterken. », zegt de Schepen van Cultuur,
Karine Lalieux.
Op het vlak van de Grote Evenementen wordt voorrang gegeven
op de decentralisatie van Winterpret in de Brusselse wijken.
Op het vlak van Reinheid « Gelijktijdig blijft de Stad verder investeren in de intelligente vuilnisbakken die een absolute meerwaarde
zijn voor de druk bezochte plaatsen. Met de wilskracht om steeds
beter het leefmilieu te respecteren zullen we progressief ons
rijdend materieel overschakelen op elektrische aandrijving » besluit
Schepen Karine Lalieux eveneens verantwoordelijk voor de reinheid.
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Brussel, Digitale Stad :
Mohamed Ouriaghli, Schepen van Informatica : « De investeringsbegroting 2018 van GIAL, gaat van 4,5 mln. € naar 12 mln. €
teneinde te beantwoorden aan de vele uitdagingen die de Stad
Brussel wachten op het vlak van de nieuwe technologiën zoals,
bijvoorbeeld, de verbetering van de informatica-architectuur van
het nieuw Administratief Centrum en het gebruik van digitale
technologieën in de verschillende diensten van de Stad.
De dematerialisatie van de documenten van de Stad is een van de
uitdagingen die de Stad gaat aanpakken.»
Voor wat betreft de Huisvesting, Mohamed Ouriaghli eveneens
Schepen van Huisvesting voorziet investeringen ten belope van
53 mln. € : « ons objectief is om de bouw van woningen, het onderhoud en de renovatie van het bestaande patrimonium te vervolgen
en evenals van het geprogrammeerde onderhoud. Anderzijds
beklemtoon ik dat de Regie van de Stadseigendommen ook zal
investeren, ten belope van een bedrag van 100.000€, in de
renovatie van de gebouwen van de Wijkcontracten. »
Groene Ruimten :
« In 2018 wens ik vooral de vier hoeken van onze Stad van onze
Stad op te ﬂeuren. Hiermee komen we tegemoet aan de verwachtingen van de bewoners die streven naar een meer groene en meer
aangename stedelijke omgeving. Duizenden bloembollen, nieuwe
plantenbakken en hangplanten zullen de Stad verfraaien. Het
evenwicht bereiken tussen grote evenementen, bescherming van
de natuur en toegankelijkheid van de parken voor al de Brusselaars,
in het bijzonder de families, is mijn betrachting. »
We lanceren een studie om de troeven van het Ossegempark te
optimaliseren en hoe we beter kunnen inspelen op de zomerse
drukte. Een belangrijk budget wordt eveneens toegekend aan het
onderhoud van de grasperken, wegen en bloemperken van alle
groene ruimten van de Stad.
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De voortdurende investering van het onderhoud van de
speelpleinen van de Stad en de oprichting van nieuwe speelruimten
voor alle leeftijden, anders gezegd, het welzijn en de veiligheid van
onze jeugd, vormen een andere prioriteit waarop we niet zullen
bezuinigen.
Op het vlak van de duurzame ontwikkeling zal de Stad zijn Klimaatplan in 2018 lanceren. Dit komt verschillende aan de gang zijnde
acties bekronen : het isolatieplan en het energieplan. Verschillende
vierkante kilometers fotovoltaïsche panelen worden ontvouwd en
zullen ontvouwd worden op de daken van de gebouwen van de
Stad. Op termijn zullen de energiebezuinigingen gerealiseerd
dankzij deze investeringen vertaald worden in duizenden euros.»,
legt Khalid ZIAN, Schepen van Leefmilieu, Duurzame
Ontwikkeling en Groene Ruimten van de Stad Brussel uit.
Wijkcontracten :
De Stad Brussel geeft prioriteit aan de burgerparticipatie!
In navolging van andere grote steden zoals Amsterdam, Parijs,
New-York en San Francisco, lanceert de Stad Brussel een
participatief budget van 200.000 euro. Ze wordt daardoor de eerste
Belgische stad die zijn burgers de kans geeft om rechtstreeks
te beslissen over de bestemming van een steeds belangrijker
wordend deel van zijn begroting. Heel concreet zullen de burgers
niet alleen nieuwe ideeën kunnen voorstellen voor projecten om
hun stad mooier en gastvrijer te maken maar ze zullen daarvoor
ook kunnen stemmen en hun realisatie opvolgen, in het bijzonder
dankzij een nieuw interactief burgerplatform.
Voor David Weytsman, schepen verantwoordelijk voor
Burgerparticipatie : « Door in 2018, in het spoor van de Steden
Parijs en New York, een participatief budget op het geheel van zijn
territorium te voorzien, toont de Stad Brussel een sterke wil voor
modernisering, transparantie en goed beheer van de openbare
dienst. De Stad Brussel is de eerste Belgische stad met een participatief budget. Ik wil de burgers, samen met het verenigingsleven
en de privésector, aanzetten om projecten voor te stellen, ervoor te
stemmen en de realisatie te evalueren.
Brussel, hoofdstad van ons land en van de Europese Unie, moet
een van de leiders worden van de burgerparticipatie in Europa en in
de wereld.»
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Tewerkstelling, Vorming en Handel :
In 2018, zal het College ruim investeren in de sectoren van de
tewerkstelling en de vorming. Een budget van 50.000 € zal
gebruikt worden om materiaal en materieel aan te kopen bestemd
voor de arbeiders van de « Mission Locale » van de Stad Brussel
actief in de bouwsector. « Mission Locale » zal vanaf nu kunnen
beantwoorden aan offerteaanvragen voor private
renovatiewerven. De arbeiders zullen via deze uitbreiding van de
activiteiten, de kans krijgen om een rijke ervaring op te doen die ze
kunnen valoriseren bij latere werkgevers », legt Schepen van
Economische Zaken Marion Lemesre uit.
Verder zal een budget van 36.000 € gebruikt worden om de Bus
van de Tewerkstelling duurzaam te maken. Ter herinnering, dit
mobiel loket staat toe om basisinformatie aan te bieden en om
werkzoekenden te en om de werkzoekenden correct door te
verwijzen.
Voor de Handel is in de begroting een belangrijke ondersteuning
voorzien voor het opstarten van een onthaal- en inlichtingenloket
voor handelaars en kandidaat-investeerders.

DE ONTVANGSTEN VAN DE
BUITENGEWONE BEGROTING
De ontvangsten voorzien in subsidies en leningen toegekend door
het Gewest en de andere overheden bedragen 21,8 miljoen euro
wat de nettolast van de buitengewone begroting 2018 brengt op
96,2 miljoen euro.
Het College heeft projecten in samenwerking met het Gewest, Beliris, en andere overheden uitgekozen (Franstalige en Nederlandstalige) dit om niet alleen de financiën van de Stad te verlichten maar
ook om solidair enthousiasme tussen de verschillende gezagsniveaus aan te moedigen.
Teneinde de investeringsuitgaven te financieren gaat de Stad
leningen aan. De terugbetaling van deze leningen en de hieraan
verbonden intrestlasten zijn de belangrijkste bestanddelen van de
schulduitgaven.
De schuld van de Stad Brussel vertegenwoordigt minder dan 9%
van de totale uitgaven.
Deze proporties zijn constant sinds verschillende jaren.
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BESLUIT
De begroting 2018 drukt de wil van het College uit om de
investeringen die de laatste jaren gestart werden te finaliseren.
Onze ambitie is om een Stad aan te bieden die dicht bij de burger
staat, wat zijn leeftijd en zijn socio-economische situatie ook is.
Met deze begroting wil de Stad Brussel tegemoet komen aan de
noden van de burger. We staan voor openheid, ondersteuning en
zijn er voor iedereen en overal in de Stad Brussel.
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