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De begroting 2011 van de Stad Brussel:
de dienstverlening aan de burger versterken
Door de permanente groei van de bevolking staat de Stad Brussel al enkele jaren voor een
dubbele uitdaging. Enerzijds wil de Stad haar dienstverlening aan elke individuele burger
handhaven en verbeteren, en anderzijds moet ze de plaatselijke economie draaiende
houden en tegelijk waken over het evenwicht van haar begroting.
Met de begroting 2011 geeft de Stad zichzelf de middelen om deze dienstverlening op alle
vlakken te versterken, gaande van de oprichting van scholen en crèches, tot de
aanwerving van nieuwe politieagenten en de verbetering van de infrastructuur voor sport
en cultuur of de administratieve vereenvoudiging.
DE DIENSTVERLENING AAN DE BURGER VERSTERKEN
ONDANKS DE NOG STEEDS MOEILIJKE ECONOMISCHE CONTEXT

Een nog steeds moeilijke economische context
Ook in 2011 wegen de directe gevolgen van de economische en financiële crisis van 2008 nog steeds
zwaar door op de begroting van de Stad. Zo kan de Gemeentelijke Holding (aandeelhouder van
Dexia), die tot 2008 jaarlijks dividenden uitkeerde (meer dan 2 miljoen euro per jaar voor de Stad),
bijvoorbeeld niet voldoende garanderen dat ook voor 2011 een dergelijk bedrag zal uitgekeerd
worden. Uit voorzichtigheid hebben we deze ontvangsten dus niet opgenomen in de begroting.

Een stoutmoedig beleid
«Door hard te werken aan onze ontvangsten konden we de nodige speelruimte vrijmaken
voor het realiseren van onze belangrijkste doelstelling: de dienstverlening aan de burger,
aldus Freddy Thielemans. We zijn erin geslaagd om de middelen voor de Stad te verhogen
dankzij een strikt en innovatief beheer, en niet door de belasting voor de burger te
verhogen of door personeel te ontslaan. Sinds 2000 werd trouwens nooit meer een
verhoging doorgevoerd van de PB die daarmee nog steeds de laagste blijft binnen het
gewest. »
Naast een aantal specifieke actiedomeinen, die later uitvoerig toegelicht worden, is de hele begroting
2011 resoluut afgestemd op de dienstverlening aan de burger.
Kwaliteit van de dienstverlening: de kwaliteit van de dienstverlening is noodzakelijk
gekoppeld aan het personeelsbeleid. Daarom worden er in de begroting ook middelen
voorzien voor de oprichting van een interne auditcel, en voor de doorlichting van meerdere
departementen met het oog op een betere dienstverlening.
Nabijheid: het uitgebreide grondgebied van de Stad vereist een gedecentraliseerde
dienstverlening aan de burger. Dit kan door de opening van vestigingen of steunpunten in
alle wijken, of door de ontwikkeling van online dienstverlening. Maar de bevolkingsgroei
verplicht de Stad ook tot grootschalige investeringen wat betreft de bouw van nieuwe
infrastructuur ten dienste van alle burgers (scholen, crèches, culturele centra, enz.) en op
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het vlak van versteviging van de sociale dienstverlening (OCMW, openbare ziekenhuizen,
enz.).

BEGROTING 2011 OPENT DEUREN
De begroting 2011 voorziet een aantal investeringen die het aanbod van de dienstverlening aan de
burgers moeten verstevigen. Dit zijn de belangrijkste prioriteiten:

Onderwijs en jeugdwerking
Gewone uitgaven: 180 M€
Investering: 35,5 M€
De begeleiding en opleiding van jongeren is goed voor 33% van de globale begroting van de Stad.
Naast een toename van de werkingskosten, voorziet de begroting 2011 ook heel wat investeringen
op dit vlak: de bouw van drie crèches en het onderzoek naar een eventuele vierde crèche, en de
bouw, herinrichting en renovatie van scholen. Tot de projecten die voorzien zijn voor het
begrotingsjaar 2011 behoren o.m. de Ecole de la Batellerie, de Mutsaard-school, de basischool
Héliport, de Donderberg-school, de basisschool Bloemenhof, de Wittouck-school, de voorbereidende
school Jacqmain, het Diderot Instituut en de uitbreiding van de kleuterschool Bockstael en van het
Instituut voor Kunsten en Beroepen.

Huisvesting
Investering (Stad + Regie + OCMW): 148,7 M€
De Stad Brussel, de Grondregie en het OCMW gaan door met de bouw van woningen, voornamelijk
via de wijkcontracten en het plan 1000 woningen. In 2011 zullen maar liefst 118 woningen in
gebruik genomen worden, terwijl voor 236 andere woningen de bouwwerken worden gestart of
voortgezet.
De Stad gaat ook voort met het renoveren van zowel publieke als privéwoningen. Deze laatste
categorie van woningen wordt gerenoveerd in het kader van het project X, dat huurders met
beperkte middelen de mogelijkheid biedt om tegen dezelfde huurvoorwaarden te blijven wonen in
hun woning die door de overheid wordt gerenoveerd en in beheer wordt genomen.

Tewerkstelling en economische ontwikkeling
Personeel: 327 M€
Gewone uitgaven: 34 M€
Tewerkstelling is een multidisciplinaire prioriteit omdat dit niet alleen de burger de mogelijkheid
geeft om zich te ontplooien, maar ook zorgt voor herstel van de economie en zelfs voor meer
veiligheid in de wijken. De Stad Brussel draagt hier haar steentje toe bij: met ongeveer 7000
werknemers is ze een van de grootste werkgevers van het Gewest.
De Stad ontwikkelt een uitgebreid dienstenpakket op het vlak van begeleiding en tewerkstelling van
jonge Brusselaars via haar Huizen van de Arbeid, jobbeurzen, opleidingen, enz.
Ook het beleid op het vlak van toerisme deelt deze doelstelling door niet-verplaatsbare jobs te
creëren die een financiële weerslag hebben voor alle sectoren. Ook in 2011 zal dus geïnvesteerd
worden in grote evenementen.
De grote projecten van de Stad, zoals Neo, het project voor herinrichting van het Heizelplateau,
blazen het hele grondgebied van de Stad en het Gewest op economisch vlak nieuw leven in. Neo
zorgt namelijk voor werkgelegenheid en economische impact door de oprichting van een
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internationaal congrescentrum, een commercieel centrum, woningen, enz.

Veiligheid en preventie
Begroting Politiezone Brussel-Elsene: 180 M€
Begroting BRAVVO: 11,4 M€
In 2011 blijft de Stad Brussel hameren op zowel preventie als de aanwezigheid van wijkagenten om
de criminaliteit tegen te gaan. Daarom werden voor 2011 aanzienlijke investeringen voorzien: de
aanwerving

van

30

extra

agenten

en

70

extra

politie-inspecteurs,

de

aanwerving

van

burgerpersoneel dat gespecialiseerd is op het vlak van het onthaal van het publiek in de
commissariaten, de installatie van nieuwe bewakingscamera’s, enz.
De vzw BRAVVO, die belast is met de preventie in Brussel, zal een pilootproject lanceren rond
nachtgemeenschapswachten en verhuist haar diensten naar de Kazernestraat, midden in een wijk
die bijzondere aandacht nodig heeft.
Ten slotte zal de Stad in 2011 ook investeren in een grootschalig plan voor beveiliging van sociale
woningen in samenspraak met de 3 belangrijkste centra op haar grondgebied: renovatie van
gebouwen en openbare ruimten, oprichting van collectieve ruimten, installatie van camera’s,
aanwerving van teams van bemiddelaars, gemeenschapswachten, enz.

Netheid
Gewone uitgaven: 45,9 M€
Investering: 4 M€
Ook in 2011 blijft de Stad heel wat inspanningen leveren op het vlak van netheid. Naast de
voortzetting van de financiële bijdragen van de voorbije jaren, worden ook nieuwe investeringen
gedaan met het oog op de aankoop van een veegmachine, van 9 schoonmaakmachines van het type
‘allesreiniger’, en van walkietalkies voor de gemengde brigades. De begroting 2011 laat ook de
aanwerving toe van extra PWA-personeel dat tijdens het weekend actief zal zijn in Laken en in de
Oude Noordwijk, en bovendien de aankoop en inrichting van drie nieuwe opslagplaatsen.

Infrastructuur en openbare ruimten
Gewone uitgaven: 25 M€
Investering: 23 M€
Wijkcontracten: 9 M€
De stadsvernieuwing verloopt voornamelijk via de Wijkcontracten die afgesloten worden voor de
bouw en renovatie van woningen, openbare wegen en infrastructuur, de organisatie van acties op
het vlak van socio-professionele integratie, schoonmaakoperaties, enz. In 2011 zal een nieuw
Wijkcontract gelanceerd worden voor de wijk Bloemenhof voor een budget van meer dan 25M€. De 5
al bestaande contracten (Leopold tot Leopold, Rouppe, Masui, De Kaaien, Roodhuis) lopen door voor
een totaalbudget van 125 M€.
Bovendien maakt de begroting 2011 de weg vrij voor grote stedenbouwkundige werken zoals de
herinrichting van het Muntplein, het Sint-Katelijneplein, de Ambiorixsquare, het Martelarenplein, de
Naamsestraat, de Bruynstraat, de Bergensesteenweg en de Koninginnelaan en van een groot aantal
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openbare ruimten in de Rouppewijk, voor de aanleg van een comfortzone rond de Grote Markt, voor
de restauratie van huizen aan de Grote Markt en omgeving, voor de aankoop van een terrein voor
het onthaal van reizigers of voor de inrichting van groene zones zoals het Craetbosch, het
Terkamerenbos of het Egmontpark.

Ten slotte voorziet de begroting 2011 ook de bouw van nieuwe infrastructuur ten dienste van de
bevolking: de verbouwing van het voormalige gemeentehuis van Laken en de bouw van een
bibliotheek en een bevolkingsantenne en daarnaast de oprichting van een gedecentraliseerde
antenne in de Louisawijk. Bovendien voorziet de begroting ook de verdere ontwikkeling van het
dienstenaanbod in de antennes Haren, Neder-Over-Hembeek en de Noord-Oostwijk.

Cultuur, toerisme en sport
Gewone uitgaven: 50 M€
Investering: 7 M€
Cultuur, toerisme en sport blijven een centrale plaats innemen in de acties van de Stad Brussel
omdat deze activiteiten zorgen voor ontplooiing, werkgelegenheid en economische impact. De Stad
blijft dus een drijvende kracht achter cultuur en sport in Brussel door voornamelijk te investeren in
het Zuidpaleis en het sportcentrum van Neder-Over-Heembeek, in de stedelijke zwembaden, in het
bijzonder in de Baden van Laken, of in de inrichting van het Huis van de Mode en het Ontwerp, het
«variété»-gebouw, het Breughelcentrum en door de overname van het beheer van het Dexia Art
Center.
Dankzij de begroting 2011 kan de Stad haar innovatief evenementenbeleid voortzetten met
projecten als Winterplezier, het Brussels Summer Festival, Brussel-Bad, enz.

Duurzame ontwikkeling
In 2010 nam de Stad de vernieuwde lokale Agenda 21 aan. Deze maakt van duurzame ontwikkeling
één van de belangrijkste posten van de begroting 2011 dankzij zijn multidisciplinaire aard:
verbetering van de energieprestaties van grote gebouwen en van alle huisvesting, beheer van het
wagenpark, mobiliteit van het personeel van de Stad, enz.
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DE BEGROTING 2011
Gewone begroting (gewone uitgaven)
Provisie voor ziekenhuizen

657.087.245,08 €
462.095,00 €

Voor het zesde opeenvolgende jaar stelt de Stad Brussel een begroting in evenwicht voor. Voor het
boekjaar 2011 bedraagt het overschot 623.002,59 €.
We wijzen echter op de opname van een provisie van 462.095,00 € als bijdrage aan het
begrotingsevenwicht van de openbare ziekenhuizen. Rekening houdend met deze provisie bedraagt
het overschot 160.907,60 €.

Buitengewone begroting (investering)

114.417.876,81 €

Een aanzienlijk deel van deze investeringen wordt gefinancierd door subsidies, waardoor de
investeringslast voor de Stad 97.916.425,93 € bedraagt. Dit is een ambitieus, maar tegelijk ook
voldoende stabiel investeringsniveau om te voorkomen dat de ambities van vandaag het financiële
juk van morgen zouden worden.
Aan de begroting van de Stad Brussel worden de begrotingen van haar entiteiten toegevoegd. Dit
zijn de belangrijkste:

Begroting van de Politie

180.703.753 €

Begroting OCMW

245.519.200 €

Investeringsbegroting OCMW

185.979.300 €

Investeringsbegroting Grondregie

+/- 45.000.000€

(1)

(1)

(1) Deze begrotingen werden nog niet goedgekeurd en worden louter ter informatie meegedeeld.
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A – GEWONE BEGROTING
Uitgaven van de gewone begroting

De uitgaven van de Stad kunnen onderverdeeld worden in vier grote categorieën:

UITGAVEN
Personeel

Begroting 2011
326.893.860,49 €

%
49,71%

inclusief gesubsidieerd onderwijspersoneel

139.433.005,50 €

21,20%

Personeel behalve onderwijspersoneel

187.460.854,99 €

28,51%

Werkingskosten
Transfers
Schuld

70.767.564,29 €

10,76%

190.966.760,92 €

29,04%

68.459.059,38 €

10,41%

Provisie

462.095,00 €

Totaal

657.549.340,08

0,08%

100,00%

Afgezien van de provisie (ziekenhuisdeficit) en de lonen van het gesubsidieerd
onderwijspersoneel (die betaald worden door de Franse Gemeenschap), stijgen de
uitgaven in 2011 met 1,7% ten opzichte van 2010.
Rekening houdend met een inflatie van ongeveer 1,5%, met de stijging van de
pensioenkost met 2,5% en met de toename van bepaalde verplichte dotaties, kunnen we
stellen dat heel wat inspanningen werden geleverd om de uitgaven te beheersen.

PERSONEELSKOSTEN
Dankzij haar personeel kan de Stad haar beleid uitvoeren en een gediversifieerd
dienstenaanbod verzorgen. De Stad Brussel is met bijna 7000 personeelsleden, inclusief
het stedelijk onderwijspersoneel, maar buiten het personeel van de politie, het OCMW en
de gemeentelijke vzw’s, een belangrijke werkgever in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Het is dan ook logisch dat de personeelskosten de belangrijkste uitgavenpost blijft.
De personeelsuitgaven vertegenwoordigen 49,71 van de gewone uitgaven, inclusief de
direct uitbetaalde lonen van het onderwijspersoneel, en 36,18% van de gewone uitgaven
indien deze lonen niet worden meegerekend.
In vergelijking met de begroting voor 2010 (en afgezien van de uitgaven voor
gesubsidieerd onderwijspersoneel) zijn de personeelsuitgaven toegenomen met +/- 2,3%.
Deze toename wordt voornamelijk verklaard door de hogere werkgeversbijdragen voor de
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pensioenen van vastbenoemde personeelsleden (+ 2,5%) en door de indexatie.
Uiteraard zal de Stad niet overgaan tot het ontslagen van personeelsleden, maar toch
blijven we de nodige aandacht besteden aan het nut van bepaalde functies en de
eventuele vervanging ervan wanneer personeelsleden met pensioen gaan.

WERKINGSKOSTEN
De werkingskosten vertegenwoordigen slechts een beperkt gedeelte van de gewone
uitgaven (10,76 %). Ze vertonen een toename met 796.810,60 € tegenover de begroting
van 2010.
Deze stijging is grotendeels toe te schrijven aan de kosten voor het openbaar onderwijs,
zowel met betrekking tot schoolmateriaal als klein onderhoud van gebouwen, opdat de
leerlingen in de best mogelijke omstandigheden naar school zouden kunnen gaan.
Deze hogere kosten houden ook verband met de stijging van de energieprijzen. De impact
hiervan kon echter aanzienlijk beperkt worden door de inspanningen van de Stad op het
vlak van energieverbruik en door het plaatsen van een nieuwe energieopdracht. Hierdoor
kon een stijging van de energiekosten met meer dan 20% voorkomen worden.

UITGAVEN VOOR DOTATIES OF TRANSFERS
De uitgaven voor dotaties of “transfers” zijn de bedragen die de stad overdraagt aan
andere actoren in het publieke of privédomein om hun begroting in evenwicht te brengen
of ter ondersteuning van hun werking. De Stad is namelijk wettelijk verplicht om financieel
tussen te komen in de uitgaven voor plaatselijke instanties zoals de politiezones, OCMW,
openbare ziekenhuizen en kerkfabrieken.
De totale uitgaven voor transfers vertegenwoordigen ± 29 % van de totale gewone
uitgaven. De OCMW-dotatie bedraagt 49.649.900,00 € (op een globale OCMW-begroting
van 245.519.200 €), de dotatie voor de politie is goed voor 97.083.600,00 € (op een
globale begroting van 180.703.753,86 €) en de kerkfabrieken ontvangen een dotatie van
155.000,00 €.

SCHULDEN
Met het oog op de financiering van de uitgaven voor in de buitengewone begroting
ingeschreven investeringen (werken, aankopen, onderhoud …) gaat de Stad leningen aan.
De aflossing van deze leningen en de hieraan gekoppelde interestlasten vormen de
voornaamste bestanddelen van de uitgaven met betrekking tot de schuld.
De schuldenlast bedraagt 10,41% van de totale uitgaven. Dankzij haar slagvaardig, maar
beheerst investeringsbeleid slaagt de Stad er al enkele jaren in om een constante
schuldenlast te handhaven.
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De ontvangsten in de gewone
begroting
De financiële middelen van de Stad steunen op drie soorten ontvangsten:

ONTVANGSTEN

Begroting 2011

FISCALE ONTVANGSTEN

%

233.671.200,87 €

35,53%

Aanvullende belastingen

179.969.057,39 €

27,36%

Gemeentebelastingen

53.702.143,48 €

8,17%

362.043.777,03 €

55,05%

101.961.888,72 €

15,50%

46.928.382,78 €

18,34%

Gesubsidieerd onderwijspersoneel

139.433.005,50 €

21,20%

Andere transfers

73.720.500,03 €

11,21%

FONDSEN EN SUBSIDIES
Federale dotatie
Algemene regionale dotaties

EIGEN MIDDELEN

61.995.269,77 €

9,43%

Vergoedingen (parkeermeters, concessies,
enz.)

46.146.706,89 €

7,02%

Dividenden en interesten

15.848.562,88 €

2,41%

Dividenden gas - elektriciteit

13.850.643,65 €

Provisie

0,00 €

Totaal

657.710.247,67 €

2,11%
0,00%

100,00%

De lopende ontvangsten (exclusief de ontvangsten gekoppeld aan de directe uitbetaling
van onderwijspersoneel) stijgen met ongeveer 1,32% ten opzichte van de begroting van
2010.
In de begroting van het boekjaar 2010 was een uitzonderlijk dividend van Sibelga
opgenomen

voor

een

bedrag

van

5.786.984,86

€.

Verder

waren

ook

bepaalde

ontvangsten opgenomen afkomstig van de repatriëring van reserves van de diverse
verenigingen die gefinancierd worden door de Stad. Deze specifieke en eenmalige
ontvangsten buiten beschouwing gelaten vertoont de begroting 2011 een stijging van de
lopende ontvangsten met 2,9% ten opzichte van 2010.
DE FISCALE ONTVANGSTEN
De fiscale ontvangsten vormen steeds de voornaamste bron van inkomsten voor de Stad:
een bedrag van 228.500.058,39 € of 35,51% van de totale ontvangsten.
Ongeveer 77 % van de fiscale ontvangsten is afkomstig uit drie aanvullende belastingen
en de overige 23% komt uit gemeentebelastingen.

Aanvullende belastingen
De aanvullende belasting op de onroerende voorheffing is een van de belangrijkste
inkomstenbronnen van de Stad. Ze is met 2% gestegen ten opzichte van de begroting
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2010. Dit wordt voornamelijk verklaard door de toevoeging van nieuwe gebouwen (zoals
de Financiëntoren).
De Stad hanteert overigens een proactieve aanpak om te voorkomen dat ze al te
afhankelijk wordt van de informatie die geleverd wordt door de FED Financiën die deze
heffing beheert. Er werd daarom binnen de Stad een speciale cel opgericht die belast is
met het verzamelen van informatie om zo inkomstenverlies te voorkomen als gevolg van
een te trage werking van de federale administratie.
De aanvullende belasting op de personenbelasting bedraagt 23.110.528,39 € in
2011. Dit is een stijging van +/- 2 % ten opzichte van 2010.
Daarbij wordt opgemerkt dat de Stad Brussel geen verhoging heeft doorgevoerd van
de PB, waardoor deze met 6% overeenstemt met de wettelijke minimumdrempel.
De inkomsten uit de aanvullende belasting op de verkeersbelasting bedragen
1.858.529,01 €, en nemen hiermee 2% toe ten opzichte van 2010 als gevolg van de
indexatie die werd vastgelegd door de federale regelgeving.

Gemeentebelastingen
De inkomsten uit gemeentebelastingen zelf (53.702.143,48 €) stijgen ten opzichte van
2010 (52.284.530,29 €). Dit kan aan diverse redenen worden toegeschreven:
De geplande ontvangsten uit de hotelbelasting vertonen een stijging dankzij de
verwachte toename van het toerisme in 2011 (die al voelbaar was in onze ontvangsten
van 2010) in vergelijking met 2008 en 2009, twee bijzonder moeilijke jaren voor de
sector. De stad hanteert een belastingsysteem dat gekoppeld is aan het aantal verkochte
nachten per hotel. De inkomsten variëren dus naargelang de prestaties van de sector. De
Stad stelt samen met de Brussels Hotels Association alles in het werk om het toerisme in
de stad te promoten. En dit verklaart gedeeltelijk de stijging van de verwachte inkomsten.
Het reglement van de belasting op kantoorruimtes werd herzien wat betreft de
definitie van de belastingplichtige. De Stad richt zich voor deze belasting voortaan tot de
eigenaar, en niet langer tot de organisatie die gevestigd is in deze panden. Deze keuze
werd geïnspireerd door wijzigingen die al in andere gemeenten werden doorgevoerd en
door de gewestbelasting. Deze herziene aanpak biedt heel wat voordelen op het vlak van
administratieve vereenvoudiging en gemakkelijke identificatie van belastingplichtigen.

ONTVANGEN FONDSEN EN SUBSIDIES
De ontvangsten van fondsen en subsidies afkomstig van hogere overheden vormen samen
de tweede bron van inkomsten van de Stad.
De ontvangsten van fondsen worden gekenmerkt door een pakket algemene dotaties
niet bestemd voor specifieke uitgaven (zoals de regionale en federale dotaties).
De subsidies zijn echter wél bestemd voor de financiering van specifieke uitgaven
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(onderwijs, bibliotheken, de politiek van grootsteden, enz.)

Federale dotatie aan de Stad Brussel
Ter herinnering, de federale dotatie is gestegen van 63.594.604 € in 1989 tot 101.961.888,72 €
in 2011, wat overeenstemt met een stijging van 60,3%.
In diezelfde periode is de gewone begroting van de Stad Brussel gestegen van 320.000.000 €
naar +/- 657.000.000 €, hetzij een stijging van meer dan 105%.
Dat betekent dat het aandeel van de federale dotatie in het geheel van de ontvangsten van de
Stad gedaald is van +/- 20% in 1989 naar 15,52% in 2011.
Het statuut van “multihoofdstad” van de Stad Brussel droeg met name sterk bij aan de evolutie
van heel wat uitgaven voor de periode van 1989 tot 2011.
Hoewel de Stad zich maar al te sterk bewust is van de macro-economische en financiële
moeilijkheden die de Federale Staat de voorbije jaren moest doorstaan, moet toch de nadruk
gelegd worden op de dringende noodzaak van de stijging van de federale dotatie opdat die
opnieuw zou overeenstemmen met haar oorspronkelijke aandeel in de begroting van de Stad,
zijnde 20%.
Het nemen van deze verantwoorde maatregel zou in 2011 neerkomen op een bijkomend bedrag
van 30.000.000 €.

Fondsen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Naast de algemene dotatie vanwege het Brussels Hoofdstedelijk Gewest dragen ook
diverse regionale subsidies bij tot de financiering van de opdrachten van openbare
dienstverlening van de Stad Brussel.
Zo ontvangt de Stad Brussel bijvoorbeeld in het kader van de ordonnantie tot verbetering
van de budgettaire toestand van de gemeenten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een
bedrag van 2.140.043,00 €.
De criteria voor de verdeling van deze bijdrage werden gewijzigd in 2010. Voortaan
omvatten ze ook criteria gekoppeld aan de bevolkingsgroei en aan het publiek beheerde
woningpark.
De Stad wordt zo beloond voor haar jarenlange inspanningen op het vlak van woningbouw
doordat het bedrag dat voorzien is in de begroting voor 2011 heel wat hoger ligt dan het
bedrag dat ze ontving in 2009 op grond van de oude criteria (1.367.272,00 €).

Andere subsidies en transfers
Dankzij haar jarenlange proactieve en systematische zoeken naar subsidies vanuit het
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standpunt van goed bestuur stijgen ook de andere subsidies en transfers voor de Stad
met +/- 1,9 %.

EIGEN MIDDELEN
De eigen middelen, gedefinieerd als ontvangsten gegenereerd door de activiteiten of het
patrimonium van de stad, omvatten de ontvangsten uit vergoedingen en de ontvangsten
uit schulden.

De ontvangsten uit vergoedingen
De ontvangsten uit vergoedingen zijn de terugkerende ontvangsten uit eigendommen van
de gemeente en diensten geleverd aan de bevolking. Zonder de tarieven voor de burger te
verhogen (kinderopvang, huur …), stijgen de ontvangsten uit vergoedingen met 4% ten
opzichte van 2010. Dit is hoofdzakelijk toe te schrijven aan de stijging van de ontvangsten
uit concessies en bijdragen voor de doorgang van leidingen op het grondgebied van de
Stad.

De ontvangsten uit de schuld
Ze zijn samengesteld uit de ontvangsten uit bijvoorbeeld beleggingen (rente) en aandelen
(dividenden). Deze ontvangsten vertonen een globale vermindering van 5.750.456,46 €
ten opzichte van de gewijzigde begroting 2010.
Deze daling is hoofdzakelijk te wijten aan het uitzonderlijk dividend dat in 2010 door
Sibelga werd uitgekeerd voor een bedrag van 5.786.984,96 €.
Los van deze transactie stijgen de ontvangsten uit schulden met 36.528,50 €.
Voor het dividend van Dexia werd een bedrag van 985.341,50 € voorzien. Deze
dividenduitkering is gekoppeld aan de kapitaalverhoging waarvoor de Stad eind 2009
ingeschreven heeft.
Ook al is het niet helemaal onwaarschijnlijk dat in 2011 een dividend zal uitgekeerd
worden voor oude aandelen, toch beschikt de Stad niet over de nodige garanties om dit
bedrag op te nemen in de begroting 2011.
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B – BUITENGEWONE BEGROTING
De buitengewone begroting betreft de investeringen die werden goedgekeurd door
de Stad (aankoop van onroerend goed bijvoorbeeld) en die het normale kader van
de gewone werkings- en personeelskosten overschrijden.
In de begroting 2011 werden er uitgaven voor de buitengewone dienst opgenomen voor
een totaal bedrag van 114.417.876,81€. De voorziene ontvangsten uit subsidies bedragen
16.501.450,88 €, wat de netto lasten op 97.916.425,93 € brengt.
Hieraan moeten ook de investeringen door het OCMW (185.979.300 €) en door de
Grondregie van de Stad (+/- 45.000.000€) toegevoegd worden.
De totale netto investeringen bleven nagenoeg behouden op het niveau van 2010 om de
schuldenlast op lange termijn niet zwaarder te maken. Maar de Stad Brussel beperkt zich
ook niet tot een zuiver dagelijks beheer van het bestaande patrimonium.
De belangrijke investeringen die voor 2011 werden toegekend in het kader van de
buitengewone begroting zijn hiervan het bewijs:
investering van meer dan 35 miljoen euro in de bouw, renovatie en herinrichting
van scholen;
bouw van 3 crèches en onderzoek voor de bouw van nog meer crèches;
herinrichting openbare ruimten (Ambiorixsquare, Zuidstraat, Martelarenplein,
Hoornklaversgaarde, Keizerinnelaan, Zavelplein …)
renovatie van monumenten (Villerstoren, Sint-Katelijnetoren, Stadhuis, ‘T Serclaes
…);
inrichting van 2 nieuwe culturele centra;
zware investeringen in sportcentra en in het Koning Boudewijnstadion.
tal van investeringen om het energieverbruik in de gebouwen van de Stad
drastisch te verminderen. Deze kosten kunnen op minder dan 10 jaar tijd worden
afgeschreven dankzij besparingen, energiepremies en andere groene certificaten;
enz.

«Dankzij haar investeringsbeleid draagt de Stad direct bij tot de economische
activiteit en tot de verbetering van het levenskader van haar bevolking door de
ontwikkeling van haar dienstenaanbod», besluit Freddy Thielemans.
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