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Begroting 2010

De ui tdaging aangaan van de demografische groei

De Begroting 2010 van de Stad Brussel :
De uitdaging aangaan van de demografische groei
De begroting 2010 van de Stad Brussel gaat de huidige grootste uitdaging aan : de groeiende
bevolking. Een uitdaging die niet alleen gewenst maar ook aangemoedigd wordt door de
stadsautoriteiten.
Maar deze bevolkingstoename gaat gepaard met nieuwe uitdagingen zoals huisvesting, onderwijs,
werkgelegenheid, veiligheid, cultureel aanbod, enz..
De begroting 2010 laat het toe deze uitdaging te omarmen en zelfs de dienstverlening aan de
bevolking te verbeteren terwijl de brusselse economie ondersteund wordt.

DE UITDAGING VAN DE DEMOGRAFISCHE STIJGING
IN EEN MOEILIJKE ECONOMISCHE CONTEXT

Een moeilijke economische context
De economische crisis treft zowel instellingen als burgers. Bepaalde verwachte inkomsten voor 2010
zullen dus lager liggen dan die van het jaar 2009. Het gaat bv. om dividenden van Dexia ( - 2
miljoen euro ) of om de inkomsten van de onroerende voorheffing (- 1 miljoen euro).
Tegelijkertijd stijgen meerdere onverminderbare uitgaven voor de goede werking van de Stad. Dit is
bv.het geval voor de dotatie aan het OCMW, die onvermijdelijk naar boven werd herzien gezien de
aanzienlijke toename van het aantal uitkeringsgerechtigden.

Basisprincipes
Indien het evenwicht werd bereikt voor het dienstjaar 2010 dan is dit dankzij strikte en inventieve
arbeid waarvan de basisprincipes de volgende zijn :
geen enkele verhoging van de belastingen die de burger raken : onze aanslagvoet van
de aanvullende belasting op de personenbelasting blijft in Brussel met 6 % op het laagste
niveau;
geen schrapping van diensten aan de burgers ten koste van een begroting in evenwicht.
Integendeel, het budget 2010 beoogt het behoud en zelfs het oprichten van nieuwe
belangrijke diensten;
geen ontslagen wegens budgettaire redenen voor het personeel van de Stad op een
moment dat de werkgelegenheid de motor moet zijn van ons economisch herstel. Zoals al
verschillende jaren het geval is, zal in een geest van strikt beheer de noodzaak om iemand
te vervangen na een pensionering geanalyseerd worden en het personeel zal ingezet worden
daar waar het zich het meest nuttig kan maken.
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Een strikt beheer
"In het licht van deze vereisten, was vindingrijkheid en onbuigzaamheid nodig
om te komen tot een evenwichtige begroting," geeft Freddy Thielemans aan.
Indien de begroting 2010 enerzijds wordt gekenmerkt door aanzienlijke investeringen ten bate van
de Brusselaars, werden er anderzijds aanzienlijke inspanningen geleverd op gebied van het
verminderen van niet-essentiële kosten:
vermindering

van

werkingskosten:

vertegenwoordigingskosten,

correspondentiekosten,

kabinetsuitgaven, het energieverbruik, enz.;
belangrijke vermindering van de bedragen van niet verplichte subsidies ;
repatriëring van alle onnodige reserves van de verenigingen en andere entiteiten die
gefinancierd worden door de Stad.

DE PRIORITEITEN VAN HET BUDGET 2010
Hieronder een niet limitatief overzicht van de investeringen die in 2010 zullen goedgekeurd worden
om tegemoet te komen aan de demografische groei en om het aanbod van de diensten verleend aan
de burger te verbeteren.

Onderwijs en jeugd
Gewone uitgaven : 208 M €
Investeringen : 39 M €
De sector begeleiding en opleiding van jongeren vertegenwoordigt meer dan 30% van de totale
begroting van de Stad. Naast de werkingskosten, voorziet de begroting 2010 aanzienlijke
investeringen inzake de bouw van nieuwe kinderbewaarplaatsen en scholen alsook de vernieuwing
van de reeds bestaande gebouwen.

Woongelegenheid
Investeringen Stad : 10 M €
Grondregie : 43 M €
Investeringen OCMW : 68 M €
De Stad Brussel, haar Grondregie en haar OCMW zetten in 2010 de bouw van woningen verder via
de wijkcontracten en het plan 1000 Woningen.
De inspanningen om bestaande woningen te renoveren worden eveneens verdergezet, zowel voor
openbare gebouwen als voor privéwoningen. Deze laatsten worden gerenoveerd in het kader van
Project X, dat er uit bestaat minder bedeelde huurders na renovatie de kans te bieden in hun woning
te mogen blijven zonder verhoging van de huurprijs.

Werkgelegenheid en Economische ontwikkeling
Gewone uitgaven : 34 M €
De tewerkstelling is een multidisciplinaire prioriteit aangezien zij bijdraagt tot het welzijn van de
burger, eveneens de economie aanzwengelt en tevens de veiligheid in de hand werkt. De Stad
behoudt haar dienstenaanbod ((jobhuizen, jobbeurzen, vormingen) opdat de Brusselaar bij het
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zoeken van werk zou ondersteund worden. De politiek inzake toerisme gaat van hetzelfde standpunt
uit : werkgelegenheid bieden om aldus een positieve financiële weerslag te bekomen in alle sectoren.
Bovendien zal er ook in 2010 verder worden geïnvesteerd in grote happenings.

Veiligheid en preventie
Begroting Politiezone Brussel-Elsene : 174 M €
Begroting BRAVVO : 10 M €
In 2010 zal de Stad Brussel zich blijven inzetten, zowel preventief als via een beleid van
politieaanwezigheid om de verschijnselen van criminaliteit te verminderen. Daarnaast zullen er in
2010 belangrijke investeringen worden goedgekeurd : aanwerving van politiepersoneel en bijkomend
administratief personeel, installatie van nieuwe bewakingscamera’s, enz..
De VZW voor preventie BRAVVO zal van haar kant een pilootproject opstarten met bewakers van de
vrede die ’s nachts zullen opereren. En zij zal haar diensten verhuizen naar de Kazernestraat, in het
hart van een gebied dat specifieke aandacht nodig heeft.

Hygiëne
Gewone uitgaven :43 M €
Investeringen : 8 M €
De inspanningen op het gebied van hygiëne zijn zeer belangrijk in 2010. Naast het behoud van de
budgettaire inspanningen van de laatste jaren zullen de investeringen zich richten op het plaatsen
van urinoirs en toiletten in openbare ruimten, en op het inzetten van PWA’s voor het schoonmaken
van straten gedurende het weekend en van groene ruimten.

Infrastructuur en openbare ruimten
Gewone uitgaven : 21 M €
Investeringen : 35 M €
De stadsvernieuwing gebeurt via de wijkcontracten ( het realiseren van woongelegenheden, wegen
en openbare ruimten), het lichtplan ( verbetering van de verlichting van de openbare ruimten voor
meer veiligheid) en de herstelling van de wegen (verbetering van de mobiliteit).
De begroting 2010 biedt ruimte voor nuttige en ambitieuze werken zoals de heraanleg van het
Muntplein of de volledige vernieuwing van de Pachecolaan, de steenweg op Bergen of de
Bruynstraat, de Naamsestraat en de Kernstraat, enz..

Dienstverlening aan de burger
Begroting OCMW : 242 M €
Bijdrage van de Stad aan de begroting van de hospitalen : 4,7 M €
Diensten demografie : 2 M €
Met het oog op de begeleiding van de demografische groei leggen we, naast het onderwijs, de
nadruk op een vlekkeloze, ruime dienstverlening aan de burger. De Stad Brussel zal in 2010 blijven
investeren in de hospitalen, in de sociale strijd van het OCMW en in de decentralisering van de
administratieve loketten, dit alles met één doel voor ogen : nog dichter bij de burger te staan.
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Stadsanimatie
Gewone uitgaven : 46,5 M €
Investeringen : 7 M €
Het culturele leven, het toerisme en de sport blijven centraal staan in de acties die door de Stad
Brussel ondernomen worden omdat zij ontplooiing met zich meebrengen, werk verschaffen en een
positieve economische weerslag veroorzaken. De Stad zal dus steeds een motor zijn voor het
culturele leven en de sport in Brussel door ondermeer te investeren in een nieuwe sportzaal in
Neder-over-Heembeek of door het opnieuw inrichten van het Huis voor Mode en Design.

Duurzame ontwikkeling
Er dient ook opgemerkt dat duurzame ontwikkeling een centraal onderdeel blijft van de begroting
2010 vanwege zijn multidisciplinaire aard : het verbeteren van de energiegebruik van de
belangrijkste uitrustingen en woningbouwprojecten, beheer van het autopark, mobiliteit van het
stadspersoneel enz. .

DE BEGROTING 2010
Gewone begroting (lopende uitgaven)

641.856.534,67 €

Overboekingen voor hospitalen

4.765.095,51 €

Voor het vijfde jaar op rij heeft de Stad Brussel een begroting in evenwicht voorgelegd.
Het boni voor 2010 bedraagt 4.817.337,34 €.
Er wordt echter een provisie van 4.765.095,51 € aangelegd als bijdrage tot het evenwicht van de
begroting van de hospitalen, waardoor ons boni herleid wordt tot 52.241 €.

Buitengewone begroting (investeringen)

131.115.303 €

Een groot gedeelte van deze investeringen wordt gefinancierd door subsidies, waardoor de last die
door de Stad zelf gedragen wordt herleid is tot 93.197.922 €, hetgeen een ambitieus bedrag is,
maar waardoor het evenwicht gewaarborgd blijft zodat de plannen van vandaag morgen geen
financiële kater zouden teweegbrengen.
Bij de eigen begroting van de Stad, voegen zich deze van de volgende instanties :

De begroting van de Politiezone

174.429.543 €

De begroting van het OCMW

241.804.600 €

De investeringsbegroting van het OCMW

101.835.900 €

De investeringsbegroting van de Grondregie

43.000.000 €
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A – GEWONE BEGROTING
De ontvangsten van de gewone begroting
De financiële middelen van de Stad zijn afkomstig van drie soorten ontvangsten :

ONTVANGSTEN

Begroting 2009

FISCALE ONTVANGSTEN

%

Begroting 2010

%

228.903.295,24

36,30%

228.500.058,39

35,95%

177.057.869,49

28,08%

176.215.528,10

27,72%

51.845.425,75

8,22%

52.284.530,29

8,23%

340.688.764,64

54,03%

352.220.973,28

55,42%

Federale Dotatie

98.000.000,00

15,54%

99.962.636,00

15,73%

Algemene gewestelijke dotaties

44.626.382,62

7,08%

44.370.244,77

6,98%

132.596.500,00

21,03%

136.699.025,00

21,51%

Andere

65.465.882,02

10,38%

71.189.067,51

11,20%

EIGEN MIDDELEN

61.001.765,98

9,67%

65.952.840,34

10,38%

41.468.865,34

6,58%

44.353.821,00

6,86%

10.500.000,00

1,67%

14.500.000,00

2,28%

19.432.900,64

3,08%

21.599.019,34

3,34%

17.722.257,66

2,81%

20.424.440,95

3,21%

100.000,00

0,02%

0,00

0,00%

Opcentiemen
Gemeentebelastingen
FONDSEN
FONDSEN en SUBSIDI
SUBSIDIES

Gesubsidieerd onderwijzend personeel

Prestaties
Prestaties waaronder voor parkeermeters
Dividenden en interesten
Dividenden gas - electriciteit
Overboekingen

Totaa
Totaal

630.593.825,86 100,00% 646.673.872,01 100,00%

DE FISCALE ONTVANGSTEN
De fiscale ontvangsten vertegenwoordigen steeds de voornaamste bron van financiering voor de
Stad, hetzij 228.500.058,39 €, hetgeen +/- 35,95 % van de totale ontvangsten voorstelt
Ongeveer 77,2 % van de fiscale ontvangsten zijn afkomstig van de drie aanvullende belastingen:
De aanvullende belasting op de onroerende voorheffing : 151.976.627,00€. De
reden voor de vermindering van de inkomsten inzake onroerende voorheffing is de
vertraging van de verwerking van de informatie qua evaluatie of reëvaluatie van de
kadastrale inkomsten door de administratie van het Kadaster FOD Financiën.
De Stad heeft op dit gebied geen of weinig controle aangezien de vaststelling van de
kadastrale inkomens en de inkohiering van de onroerende voorheffing tot de bevoegdheid
behoren van de Federale overheid.
Om hieraan enigszins te verhelpen, werd er besloten op het departement Financiën van de
Stad een dienst « OV » (onroerende voorheffing) op te richten.
Het is de taak van deze dienst samen te werken met de FOD Financiën voor het evalueren
of het reëvalueren van de kadastrale inkomens en tevens de wijzigingen die het onroerend
patrimonium, gelegen op het grondgebied van de Stad, door toedoen van renovaties of
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nieuwbouw ondergaat, beter op te volgen.
De

aanvullende

belasting

op

de

personenbelasting

:

22.416.813,84.

€.

Ook dit jaar heeft de Stad de aanslagvoet van deze belasting niet verhoogd, al is 6 % de
laagste heffing binnen het Brussels Gewest.
De aanvullende belasting op de verkeersbelasting : 1.822.087,26 €.
De overige 22,8 % komen van de gemeentebelastingen, waarvoor dit jaar een bedrag van
52.284.530,29€ in de begroting werd ingeschreven.
De belangrijkste gemeentebelastingen zijn deze op de hotelkamers (15.500.000,00 €), op de
kantooroppervlakten (16.800.000,00 €) op de vertoningen (2.700.000,00 €) en de parkings
(2.200.000,00€).

DE FONDSEN EN SUBSIDIES
De ontvangsten komend uit fondsen en subsidies vanwege hogere instanties vertegenwoordigen
samen de tweede bron van financiering van de Stad.
De ontvangsten inzake fondsen worden gekenmerkt door een geheel van algemene dotaties
zonder specifieke bestemming (zoals de gewestelijke en federale dotaties).
De subsidies, van hun kant, zijn bestemd voor de financiering van een waaier specifieke uitgaven
(zoals de subsidies voor het onderwijs, de bibliotheken, het grootstedenbeleid,…).

De federale dotatie aan de Stad Brussel
De federale dotatie is van 63.594.604 € in 1989 gestegen tot 99.962.636,00 € in 2010, hetzij met
57%.
In

dezelfde

periode

is

de

gewone

begroting

van

de

Stad

Brussel

geëvolueerd

van

320.000.000 € tot +/- 646.000.000 €, dit betekent een verhoging van meer dan 100%.
Wij mogen dus stellen dat de federale dotatie aan de Stad verminderd is van +/- 20% in 1989 tot
15,47% in 2010 (15,54 % in 2008).
Het statuut van « meervoudige hoofdstad » heeft fors bijgedragen tot de evolutie van de uitgaven
van de Stad Brussel in die periode van 1989 tot 2010.
Alhoewel de Stad zich volledig bewust is van de macroeconomische en financiële moeilijkheden die
de Federale Staat in 2009 heeft moeten overwinnen en de problemen die hij ondervonden heeft bij
het opstellen van zijn begroting 2010, dient men te onderstrepen dat de federale dotatie aan de
Stad Brussel hoogdringend dient verhoogd te worden tot de oorspronkelijke bijdrage van 20 %.
De

uitvoering

van

deze

maatregel

in

2010

zou

gepaard

gaan

met

een

bedrag

van

29.000.000 €.

Het Fonds van het Brussels Gewest
De gewestelijke fondsen bedragen 44.370.244,77 €.
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Toelage van de Franse Gemeenschap voor het onderwijzend personeel.
Deze toelage van 136.699.025,00 €. wordt zowel in de ontvangsten als in de uitgaven van de
begroting 2010 geboekt.

Andere subsidies en overdrachten
Zij bedragen 71.189.067,51€ en behelzen onder andere de subsidies voor de veiligheidscontracten,
voor de europese topvergaderingen, de oriënteringscentra, creches, bibliotheken, het GECO- en
Rosettaplan…..

EIGEN MIDDELEN
De eigen middelen, omschreven als de ontvangsten gegenereerd door de activiteiten of het
gemeentelijk patrimonium, behelzen de ontvangsten voor prestaties en de ontvangsten van
schuld (dividenden en andere financiële opbrensten).

Ontvangsten voor prestaties (44.353.821,00 €)
Zij vermeerderen met 2.884.955,66 € tegenover 2009.
De ontvangsten voor prestaties bestaan uit de terugkerende ontvangsten afkomstig van het
gemeentelijk

patrimonium

en

de

diensten

bewezen

aan

de

bevolking

(toegang

tot

de

culturele en sportvoorzieningen, vergoedingen voor kinderbewaarplaatsen, huurprijzen,…..).
Zij omvatten ook de ontvangsten afkomstig van de parkeermeters, die geraamd werden op
14.500.000 €. De vermeerdering met 4.000.000 € tegenover 2009 is toe te schrijven aan een
tariefwijziging. De tarieven waren niet meer herzien sinds 2005 en benaderen nu meer het
gemiddelde van deze van de andere grote belgische en europese steden. Deze verhoging beoogt een
optimalisering van het rotatieeffect in de stad.

Dividenden en interesten (21.599.019,34 €)
Zij vermeerderen met 2.166.118,70 € tegenover 2009.
Zij bestaan uit dividenden van aandelen die de Stad in vennootschappen of intercommunales heeft
en uit creditinteresten.
Er werd een bedrag van 985.341,50 € aan Dexia-dividenden in de begroting ingeschreven. Zij
hebben betrekking op de kapitaalsverhoging waarvoor de Stad einde 2009 heeft ingeschreven.
Geen enkel dividend aangaande oudere aandelen zal in 2010 ontvangen worden, hetgeen een verlies
aan inkomsten van 1.893.474 € tegenover 2009 met zich meebrengt.
Een uitzonderlijk dividend aangekondigd door Sibelga zorgt voor een verhoging van het gasdividend
met 6.004.710 € ten aanzien van 2009.
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De uitgaven van de gewone begroting
De uitgaven van de Stad kunnen onderverdeeld worden in vier grote categorieën :

UITGAVEN

Begroting 2009

Personeel

%

Begroting 2010

%

312.960.927,02

49,67%

320.713.008,91

49,60%

132.596.500,00

21,05%

136.699.025,00

21,14%

180.364.427,02

28,63%

184.013.983,91

28,46%

66.855.751,05

10,61%

68.311.204,51

10,56%

184.013.978,74

29,21%

185.542.563,14

28,69%

66.195.273,06

10,51%

67.289.758,11

10,41%

0,00

0,00%

4.765.095,51

0,74%

Personeel waaronder het gesubsidieerde
onderwijzende personeel
Personeel behalve het onderwijzende
personeel
Werkingskosten
Overdrachten
Schuld
Overboekingen

Totaal

630.025.929,87 100,00% 646.621.630,18 100,00%

PERSONEELSKOSTEN
De Stad Brussel telt ± 6.800 rechtstreeks tewerkgestelde personeelsleden (hierbij inbegrepen het
onderwijzende personeel van de Stad). Ze financiert daarenboven rechtstreeks of onrechtstreeks
duizenden werkplaatsen binnen andere entiteiten zoals de politie, het OCMW, de gemeentelijke
VZW’s, …
Het zijn hoofdzakelijk deze personeelsbronnen die aan de Stad toelaten om zijn politiek uit te voeren
en om verscheidene diensten aan te bieden op het geheel van zijn grote grondgebied. Het is dan
ook niet verrassend vast te stellen dat in 2010 de post van de personeelsuitgaven de belangrijkste
blijft.
Hij vertegenwoordigt 49,6 % van de gewone uitgaven – wedden van de onderwijzers van de Stad
gefinancierd door de Gemeenschappen inbegrepen - en 36,09 % van de gewone uitgaven zonder
deze wedden.
De personeelsuitgaven kennen, in vergelijking met de begroting van 2009 (en de wedden van het
gesubsidieerd onderwijzend personeel buiten beschouwing gelaten) een stijgingspercentage van
2,02 %.
Deze verhoging komt vooral voort door de verhoging van de patronale bijdragen van de pensioenen
voor het vastbenoemd personeel (+ 2,5%).

WERKINGSKOSTEN
De werkingskosten zijn degene die verbonden zijn aan de werking zelf van de administratieve
diensten van de Stad (energie, kantoormaterieel en alle verbruiksgoederen, onderhoud en bewaking
van de gebouwen, …).
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Ze vertegenwoordigen slechts een beperkt deel van de lopende uitgaven, hetzij 10,6%.
Niettegenstaande het feit dat de kostprijs voor leveringen, van energie en van de andere
werkingskosten voortdurend stijgen, kennen de werkingskosten een vermindering van 560.232,35 € in
vergelijking met de laatste begroting van 2009.
Deze daling is het gevolg van noemenswaardige inspanningen op het vlak van energieverbruik
evenals een beperking opgelegd op sommige niet-essentiële kosten.

UITGAVEN VAN DOTATIES OF OVERDRACHTEN
De dotaties of de uitgaven genaamd « van overdrachten » zijn de bedragen die de Stad overdraagt
aan andere actoren in het openbaar of privé-domein teneinde hun werking te ondersteunen.
Inderdaad, in overeenstemming met de wet, zijn de gemeenten verplicht het uitbatingtekort van de
verschillende lokale overheden als de politiezones, het OCMW, de hospitalen en de kerkfabrieken te
dekken.
Het geheel van de overdrachten vertegenwoordigt een totaal bedrag van 185.542.563,14 €, hetzij
28,69 % van de totale uitgaven.
Onder de belangrijkste verplichte overdrachten ingeschreven in de begroting van 2010, kunnen
vermeld worden : de dotatie voor het OCMW (48.271.200,00 €), waarvan de belangrijke verhoging
gelinkt is aan de groei van het aantal sociale steuntrekkers in 2010 en de dotatie voor de Politiezone
Brussel-Hoofdstad Elsene (95.180.000,00 €).
Overigens subsidieert de Stad eveneens welbepaalde instellingen en gemeentelijke VZW’s die de
opdrachten van een openbare dienst vervullen zoals de VZW Bravvo actief op het vlak van
veiligheidspreventie, de VZW BITC actief op het toeristische vlak, de culturele instellingen van de
Stad, …
Tenslotte ondersteunt onze hoofdstad talloze privé-verenigingen en –instellingen, lokale of
internationale, actief op sociaal, cultureel, sportief, toeristisch, economisch en milieugebied.
Niettegenstaande de rechtmatigheid van vele projecten en van deze aanvragen en gezien de
moeilijke economische situatie, heeft het College ervoor gekozen om deze niet-verplichte uitgaven
van overdrachten te verminderen. Deze uitgaven verminderen met 1.346.942 € in vergelijking met
dezelfde uitgaven in de begroting van 2009.

UITGAVEN VAN SCHULD
De investeringsuitgaven ingeschreven in de buitengewone begroting (aankoopprojecten, de
uitrusting van collectieve voorzieningen, enz.) hoewel gedeeltelijk gefinancierd door subsidies,
verplichten de Stad ertoe om leningen aan te gaan.
De terugbetaling van deze leningen en van de intrestlasten die samengaan, vertegenwoordigen de
belangrijkste

componenten

van

de

uitgaven

verbonden

met

de

schuld,

die

±

10,41

%

vertegenwoordigen van de totale uitgaven en op hetzelfde niveau blijven als in 2009.
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Zoals we verder zullen zien heeft het College beslist om het globale investeringsniveau van de
legislatuur 2006-2012 te beperken, teneinde de lasten van de schuld, die het evenwicht van de
gewone begroting op korte, halflange en lange termijn beïnvloeden, te blijven beheersen.
Het investeringsniveau blijft nochtans niet te verwaarlozen, want de Stad houdt eraan om het
dynamisme van Brussel te blijven steunen in een periode die dit meer dan ooit vereist.
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B – BUITENGEWONE BEGROTING
De

buitengewone

begroting

bevat

de

zogenaamde

« investeringsuitgaven »,

waaronder

de

onroerende aankopen, de heraanleg van de openbare ruimten, de aanpassingswerken, enz.
In de ontvangsten bevat het de subsidies en de leningen aangegaan voor deze investeringen.

D I E N S T J A A R 201 0 : A M B I T I E U Z E M A A R B E H E E R S T E I N V E S T E R I N G E N
In de begroting van 2010 zijn de uitgaven voor de buitengewone begroting ingeschreven voor een
totaal bedrag van 131.115.303,01€ (tegenover 130.876.538,72€ in 2009) waarvan 37.917.380,16
€ die ofwel gesubsidieerd, ofwel gefinancierd zijn door reserves opgebouwd in het verleden, wat de
nettolast van de buitengewone begroting brengt op 93.197.922,85 € (tegenover 95.976.199,54€ in
2009).
De bruto investering toegestaan door de Stad is dus meer consequent dan in 2009, waarbij de netto
uitgave op een ambitieus maar stabiel niveau blijft, opdat de ambities van vandaag niet de financiële
last van morgen zouden zijn.

De redenen van deze keuze
In 2006 heeft het College objectieven vastgelegd waarvan de realisatie verdeeld kon worden over de
zes jaren van de legislatuur.
Gezien de huidige economische context is het belangrijk dat de Stad Brussel zwaar investeert in de
werkgelegenheid en in de Brusselse economie om de negatieve effecten van de financiële crisis
tegen te gaan.
Via de buitengewone begroting heeft de Burgemeester dus beslist om de investeringsinspanning die
opgestart werd in 2009 voort te zetten : oprichten van scholen, van crèches, van rusthuizen,
herstelling van de wegen, enz.
Deze begrotingspolitiek van investeringen in de Brusselse economie is nodig in deze crisistijd.
Maar het is ook een redelijke maatregel die het financiële evenwicht van de financiën van de Stad
niet in gevaar brengt.
Er dient opgemerkt te worden dat deze investeringen ingeschreven zijn in de logica van de
duurzame ontwikkeling. De Stad heeft een indrukwekkende stap gezet wat betreft de nieuwe
normen op het vlak van het milieu, maar ook een stap van een economie op lange termijn
(vermindering van de energieconsumptie, enz.), en dit met het behoud van zijn kaap van
economische en sociale objectieven.
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