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De Stad Brussel stelt u haar begroting 2021 voor.
Een begroting die niet eenvoudig was om op te stellen. De schok van de gezondheidscrisis
heeft niemand gespaard en zeker niet de lokale overheden.
Tijdens deze gezondheidscrisis staan de gemeenten immers aan de frontlinie om de federaal
of regionaal genomen maatregelen toe te passen of te versterken.
We maken gebruik van al onze directe beleidshefbomen om onze bevolking te beschermen
en om het economische en sociale weefsel te steunen, en dit allemaal met behoud van onze
maximale dienstverlening aan de bevolking.
De crisis heeft ook een hevige schok veroorzaakt op het gebied van de gemeentefinanciën
waarvan we de gevolgen trachten te beheersen.
Deze begrotingsoefening 2021 werd opgesplitst in 2 delen.
De budgettaire circulaire 2021 bepaalt immers dat een tekort in het eigen boekjaar
getolereerd zal worden als de gemeente kan aantonen dat dit tekort voortvloeit uit de impact
van de gezondheidscrisis en niet structureel is.
Daarom stelden we een algemene begroting 2021 op “Zonder Covid” en een algemene
begroting 2021 “Covid”.
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Gewone Begroting 2021 zonder Covid
Deze begroting houdt geen rekening met de uitgaven die gedaan werden om op de
gezondheidscrisis te reageren.
Deze algemene begroting 2021 “zonder Covid” komt overeen met een normale situatie en
projecteert een beheersing van operationele, personeels- en overdrachtsuitgaven
gecombineerd met stabiele inkomsten.
De gewone begroting 2021 “zonder Covid” laat een positief begrotingsresultaat zien van
92.332,79 euro.

De gewone uitgaven 2021
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De operationele, personeels- en overdrachtsuitgaven in 2021 blijven stabiel in vergelijking met
2020 en verzekeren een normale dienstverlening van de Stad Brussel.
De overdrachtsuitgaven vertegenwoordigen rond de 31% van de totale uitgaven, of 270,2
miljoen euro waarvan bijna de helft besteed aan de dotatie van de Politiezone Brussel
Hoofdstad Elsene (118,1 miljoen).
De dotatie van het OCMW voor 2021 bedraagt 77,3 miljoen en vertegenwoordigt een kwart
van de overdrachtsuitgaven (+1,52 %).

Gewone Begroting 2021 « Covid »
Voor dit boekjaar hebben we alle lasten verbonden met de gezondheidscrisis geïdentificeerd.
Als we rekening houden met de last van de gezondheidscrisis, zijn de uitgaven immers
duidelijk hoger dan de inkomsten.
In dit kader heeft de gewone begroting “Covid” een tekort van 7,6 miljoen euro.
De bijkomende kosten zijn:
•

“Covid” uitgaven voor materiaal = 2,2 miljoen euro

•

Bijkomende “Covid” schoonmaak van scholen = 700.000 euro

•

verlies aan ontvangsten voor een bedrag van 3,5 miljoen euro

•

Het relanceplan.

4

Buitengewone Begroting 2021
De buitengewone begroting bevat de investeringsprojecten van de Stad.
Publieke investeringen spelen een heel belangrijke rol in deze economische crisis.
Overheidsinvesteringen zijn immers van groot belang om onze economie nieuw leven in te
blazen.
De investeringen door de lokale overheden (mobiliteit, onderwijs, ouderenzorg, sport- en
culturele infrastructuur) zijn cruciaal om het welzijn in de stad te bevorderen en voor de
sociale samenhang. Ze hebben ook een positieve impact op de economie door de markt te
openen voor bedrijven en ze zijn daarom bronnen van werkgelegenheid en welvaart.

In de begroting 2021 worden de buitengewone uitgaven opgenomen voor een totaalbedrag
van 168,2 miljoen euro. De verwachte inkomsten aan investeringen, subsidies en leningen
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toegekend door het Gewest en andere overheden en aan heffingen bedragen 38,8 miljoen
euro, wat de netto extra budgetlast op 129,4 miljoen euro brengt.
Met dit extra budget voor 2021 speelt de stad haar rol als economische motor door een reeks
investeringsprojecten te steunen, waarvan de hoofdlijnen de volgende zijn:

•

Volledige renovatie van het Jeugdcentrum R’En Arts:

Dit jaar investeren we in de volledig renovatie van het gebouw van het Jeugdcentrum R’En
Arts (gelegen in de Vossenstraat, 10, te 1000 Brussel) in het hartje van de Marollen. Er werd
hard uitgekeken naar deze renovatie en die zal effectief een antwoord kunnen bieden aan de
noden van onze jeugd en aan de pedagogische noden van het team om er kwalitatieve
buitenschoolse activiteiten te ontwikkelen voor de jongeren van de wijk.

•

Renovatieplan voor sociale huisvesting ( Plan « Les oubliés du climat »)

Voor het derde jaar op rij, zetten we onze inspanning voort om de Brusselse
huisvestingsmaatschappij (De Lakense haard en De Brusselse Woning) te herkapitaliseren. Ter
herinnering: veel huurders van sociale huurwoningen hebben een veel hogere energiefactuur
dan hun huur. In deze context plannen we een totaal budget van 37 miljoen euro tegen 2024
voor de energetische renovatie van sociale woningen in alle wijken van de Stad om de
energiefactuur van sociale huurders te verlagen.
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•

Kinderopvang : Ecocrèches

In 2021 zullen niet minder dan 20 kinderdagverblijven in de Stad Brussel eco-crèches worden.
Zij zullen zich voegen bij de 5 crèches die deze overgang al in 2019 en 2020 hebben gemaakt.
Ter herinnering: alle kinderopvangvoorzieningen van de stad zullen binnen 3 jaar eco-crèches
worden. Deze overgang naar een eco-crèche op vlak van voeding, afvalbeheer, inclusie en
zelfs speelgoed zal gebeuren zonder extra kosten voor de Stad Brussel of voor de geldbeugel
van de ouders. Er zal ook dit jaar een budget van 1 miljoen worden uitgetrokken voor de
renovatie van de gebouwen. Het doel van de renovatie van onze kinderdagverblijven is om
de kwaliteit en de duurzaamheid van de infrastructuren te waarborgen, zodat elk onthaal kan
beantwoorden aan de vooropgestelde ecologische ambitie.

•

Netheid: Hulpmiddelenplan

Sluikafval, grofvuil en op straat verzameld afval hebben meer waarde dan we zouden kunnen
denken. Vandaag de dag wordt er helaas geen gebruik van gemaakt. Dit afval afvoeren en
door anderen laten verwerken kost de Stad Brussel elk jaar geld. Door dit afval als hulpbron
te beschouwen, kunnen we de rijkdom eruit halen die erin zit. Een in de begroting voor 2021
opgenomen studie zal de Stad Brussel ondersteunen om de exploitatie van deze afvalbron
beter te organiseren. Deze optimalisering van inzameling en behandeling zal zorgen voor een
beter hergebruik en recyclage van deze materialen, die van groot belang zijn.
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•

Mobiliteit: GoodMove

Het GoodMoveBXL-proces zal in 2021 worden afgerond. Gericht op de Vijfhoek en ingebed in
het regionale proces, zijn met dit budget een 21-tal van ingrepen in de openbare ruimte
gepland. Nieuwe markeringen, nieuwe fietspaden, -bogen en -boxen, nieuwe telsystemen om
situaties te kunnen objectiveren, studies inzake ruimtelijke ordening om de verkeersveiligheid
te verbeteren... zullen onze straten veiliger en de lucht die we inademen schoner maken.
GoodMoveBxl zal gepaard gaan met andere GoodMove-processen in andere wijken dan alleen
de Vijfhoek. Dit allemaal om de mobiliteit in de verschillende straten van de Stad Brussel te
verbeteren.

•

Onderwijs: Nieuwe scholen

De werven van de nieuwe basisschool in de Zennestraat en van het nieuwe Mutsaard
scholencomplex in Laken zijn onlangs gestart. In totaal creëren we zo 500 extra plaatsen in het
Nederlandstalige onderwijs. Een grote investering voor de Stad Brussel, waar we een deel van
besteden in 2021.

•

Handel: Relanceplan

Na 15 miljoen euro te hebben vrijgemaakt in 2020, blijft de Stad Brussel investeren in de
economische relance van alle winkelwijken die getroffen werden door de coronacrisis.
In 2021 zal opnieuw bijna 10 miljoen euro aan bijkomende middelen geïnvesteerd worden
voor de actieve bevordering van de aantrekkelijkheid van deze wijken, ter ondersteuning van
de economische activiteit en opleidingen voor handelaars maar ook in een digitale incubator.
Zoals in 2020 zal de Stad haar belastingen herzien naargelang de evolutie en de duur van de
crisis, om op die manier de belastingdruk te verlagen en de liquiditeiten verder te
ondersteunen.
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•

Steun aan Brussels Expo

Naar aanleiding van de maatregelen in de strijd tegen COVID-19 sinds maart 2020 zijn alle
beurzen, evenementen, concerten en congressen geannuleerd of uitgesteld geweest.
Geconfronteerd met een totale verlies aan inkomsten, implementeerde Brussels Expo een
plan om diens kosten drastisch te verlagen en maakte massaal gebruik van tijdelijke
werkloosheid. Als antwoord hierop, maakte de Stad Brussel 4,5 miljoen euro vrij om Brussels
Expo te helpen om een deel van diens onomkeerbare vaste kosten te dekken.
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