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De Stad is blij u haar begroting 2019 te kunnen voorstellen.
Een begroting voor 2019 die nogmaals een positief saldo vertoont.

Deze begroting in evenwicht vergde strenge keuzes om de ontwikkeling van de
Stad te kunnen verderzetten zonder haar financiële gezondheid uit het oog te
verliezen.
De begroting 2019 is een ambitieuze begroting die ons in staat stelt om onze taken
ter harte te nemen en vooral ook om werk te maken van de nieuwe investeringskeuzes van deze bestuursmeerderheid ten voordele van de Brusselaars.
De Stad Brussel bewijst opnieuw dat ze op een verantwoorde manier haar budget
beheert.

€ 829.064.781,87
Ontvangsten:

€ 829.145.442,63
Positief saldo:

€ 80.660,76

Photo by Alex Vasey on Unsplash
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GEWONE BEGROTING

Uitgaven:
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DE GEWONE UITGAVEN 2019

De begrote uitgaven voor 2019 stijgen met 2% in vergelijking met de begroting
2018. Jaarlijks wordt een voortdurende inspanning geleverd om de uitgaven
van de Stad Brussel te beheersen.
In alle uitgavencategorieën werden scherpe budgettaire keuzes gemaakt om dit
resultaat te kunnen bereiken. De stijging van de werkingskosten onder controle
houden is voor de gemeenten een primordiale taak.
Een van de doelstellingen van het college is het behoud van werkgelegenheid in
de openbare sector. “De verdediging van de openbare sector is primordiaal.
In ons beleid staat een performante openbare dienstverlening ten gunste van de
Brusselaars centraal. De Stad Brussel is met meer dan 8000 werknemers
de tweede grootste werkgever van het Brussels gewest”, zo benadrukt
burgemeester Philippe Close.

De uitgaven voor personeel vertegenwoordigen nog steeds zowat de helft
van de totale uitgaven, dit is meer dan 400 miljoen euro. De verhouding van
de personeelsuitgaven ten opzichte van de totale uitgaven van de Stad bleef
nagenoeg constant.
De werkingskosten verhogen met 4,2% in vergelijking met 2018, maar behouden
met 11,7% van de totale uitgaven een gering aandeel in die totale kosten.
Deze stijging is het logische gevolg van de belangrijke investeringen die de
afgelopen 12 jaar werden gedaan in de buurtinfrastructuur.
De opvang van 0 tot 18-jarigen blijft een prioriteit voor de Stad, met een gewone
uitgave van ruim 55,7 miljoen. Het college ziet in onderwijs een opportuniteit om
de kwaliteit van de begeleiding van jongeren en het gelijkekansenbeleid weer
centraal te stellen.
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Daarnaast voorziet het budget 2019, zoals aangekondigd in het meerderheidsakkoord, voor de eerste keer in een substantieel participatief budget voor de
ontwikkeling van een wijkraad en ondersteuning van burgerprojecten.
Daarenboven werden de budgetten voor duurzame ontwikkeling versterkt om
nieuwe projectoproepen op te starten en de steun aan verenigingen die in dit
domein actief zijn, te versterken.
De overdrachtsuitgaven vertegenwoordigen nagenoeg 32% van de totale uitgaven, d.w.z. 264 miljoen euro, waarvan bijna de helft wordt besteed als toelage aan
de politiezone Brussel Hoofdstad Elsene (115,4 miljoen) en meer dan een kwart als
toelage aan het OCMW (74 miljoen).
Dit jaar kende de toelage aan het OCMW een stijging met 2%, hoofdzakelijk veroorzaakt door de stijging van de aanvragen voor uitkeringen, de indexering en de
kosten voor pensioenen.
In het kader van haar plan Rusthuizen neemt de Stad Brussel ook de kosten van
de schuld van het OCMW voor haar rekening, en dit ten bedrage van 1,6 miljoen
euro.
Het college zet ook zijn investeringsbeleid in de Brusselse sociale sector verder
en bevestigt zijn steun aan het renovatieplan van onze rusthuizen. Zo zullen onze
bejaarden kunnen genieten van gemoderniseerde lokalen die voor iedereen
toegankelijk zijn.
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DE GEWONE ONTVANGSTEN 2019

De ontvangsten van de gewone begroting kennen een stijging, conform de
uitgaven, van 2,1% ten opzichte van de aangepaste begroting 2018.
De financiële middelen van de Stad kunnen worden opgedeeld in drie grote
categorieën:
• de fiscale ontvangsten (de bijdragen van gezinnen en bedrijven)
• de ontvangen fondsen en subsidies (de financiële middelen afkomstig van
hogere overheden en andere autoriteiten)
• de eigen middelen van de Stad (de ontvangsten uit dienstverleningen, dividenden, interesten ...)

De fiscale ontvangsten vormen nog steeds de belangrijkste financieringsbron
van de Stad, goed voor een bedrag van 310,7 miljoen euro, hetgeen ongeveer
38% van de totale ontvangsten vertegenwoordigt.
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Ongeveer 3/4 van de fiscale ontvangsten is afkomstig van drie aanvullende
belastingen (OV, PB en verkeer) terwijl 1/4 van de fiscale ontvangsten afkomstig
is van de gemeentebelastingen.

“De begroting 2019 bevat
geen enkele nieuwe belasting”,
verduidelijkt Philippe Close.
Met het oog op de continuïteit met het gewestelijke beleid, houdt de Stad het
belastingtarief voor inkomsten uit arbeid zo laag mogelijk (bovenop de PB).
Wat de voorziene fiscale ontvangsten betreft vanwege het federale niveau,
blijft de Stad voorzichtig.
De Stad dankt het Gewest voor de jaarlijkse financiële inspanningen
ten voordele van de gemeenten. De gewestelijke overdrachten zullen
dit jaar 7,3% van de totale inkomsten bedragen.

Photo by yeo-khee on Unsplash
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Dat vatten we samen in de slogan ‘de stad op tien minuten’.
Wij willen dat iedereen de Stad volop kan beleven van thuis uit en zich
de openbare ruimte in zijn onmiddellijke omgeving opnieuw kan toe-eigenen.
De stad op tien minuten betekent dat je in je eigen wijk terecht kunt
voor een crèche, een school, een sportzaal, een speelplein ...
zonder langdurige en vervelende verplaatsingen te moeten maken.
Een toegankelijke Stad, gastvrij en op maat van al haar inwoners,
kinderen, gezinnen, werkenden en senioren, personen met een
beperkte mobiliteit ...
Deze stad op tien minuten stimuleert het gemengde karakter van
de stedelijke functies, de complementariteit van de wijken,
de mobiliteit en de ontwikkeling van een sterke Brusselse identiteit.
Wij vertrekken dus vanuit de wijken en hun eigenheid om
Brussel vorm te geven en haar stedelijke ruimte in te richten,
met de medewerking van de inwoners, zodat we
samen in een grote collectieve dynamiek van stedelijke
herwaardering aan ieders noden kunnen voldoen.

Photo by Dimitri Iakymuk on Unsplash
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BUITENGEWONE BEGROTING

De verbetering van de levenskwaliteit
van de Brusselaars hangt nauw samen
met de ontwikkeling van de wijken.
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UITGAVEN
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In de begroting voor 2019 zijn de uitgaven van de buitengewone dienst
geboekt voor een totaalbedrag van 120,9 miljoen euro. De verwachte
ontvangsten uit desinvesteringen, subsidies en leningen toegekend door
het Gewest en andere overheden, en uit heffingen vertegenwoordigen
een bedrag van 59,7 miljoen euro, waardoor de nettokosten van de
buitengewone begroting 96,5 miljoen euro bedragen.
De investeringsbegroting voor 2019 voorziet in vooruitgang voor de volgende
projecten.

Photo by 2Photo Pots on Unsplash
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“Gelet op het belang van onze rol in de
ontwikkeling van een meer rechtvaardige,
egalitaire en verantwoordelijke samenleving streeft
het departement Openbaar Onderwijs er ook naar
zijn inspanningen op te drijven opdat de school een
microkosmos zou zijn die een voorbeeldrol vervult
op het vlak van duurzame ontwikkeling. Zachte
mobiliteit, milieubewust bouwen, isolatie van
gebouwen, duurzaam materiaal,
energiebesparingen, afval sorteren ... zijn stuk
voor stuk aandachtspunten voor onze
administratieve, technische en pedagogische
teams”,
kondigt Faouzia Hariche, schepen voor Openbaar onderwijs,
Jeugd en Human resources aan.
Ans Persoons, schepen van Stedenbouw, Openbare ruimten,
Nederlandstalige cultuur en onderwijs, kondigt het volgende aan:

“De nieuwe Nederlandstalige school in de
Zennestraat zet dit jaar grote stappen vooruit. We
voorzien 7 miljoen euro voor de bouw van de school,
die plaats zal bieden aan 240 leerlingen. Zodra er
een aannemer aangesteld is, kunnen de werken eind
2019 starten. Ze zullen 2 jaar duren. Het wordt de
eerste Nederlandstalige kleuter- en basisschool van
de Stad Brussel in de vijfhoek.”
Photo by Santi Vedrí on Unsplash
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ONDERWIJS

De toegankelijkheid van ons onderwijs is altijd al een prioriteit geweest voor de
Stad Brussel. Om opgewassen te zijn tegen de toename van de schoolbevolking
zal de Stad Brussel haar capaciteit verder uitbreiden door een gloednieuw
investeringsplan op te starten, in het bijzonder voor het secundair onderwijs.
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Er wordt ook ondersteuning geboden aan ouders buiten de
kinderopvang, ook voor kinderen en ouders die er geen gebruik
van maken.

“Om hun welzijn te versterken en hun
zelfvertrouwen te ondersteunen, worden
de kinderen verwelkomd in aangenamere,
mooiere, gezondere en natuurlijk ook meer
ecologische en duurzame ruimtes dankzij
aanzienlijke budgetten die in de renovatie
van de gebouwen worden geïnvesteerd.
Dit is goed voor de planeet en voor het welzijn
van de allerkleinsten”,
verklaart Arnaud Pinxteren, schepen van het Jonge kind,
Burgerparticipatie en Stadsvernieuwing.

Photo by Sharon Garcia on Unsplash
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JONGE KINDEREN

In verband met het jonge kind wordt het beschikbare aanbod voor de
allerkleinsten sterk uitgebreid met 4 nieuwe kinderdagverblijven
en 2 co-opvangruimten.
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“In de begroting 2019 wordt een bedrag van € 5
miljoen opgenomen voor de herkapitalisatie van de
twee sociale huisvestingsmaatschappijen van de
Stad Brussel zodat zij van start kunnen gaan met de
isolatiewerken van hun woningen. Naast de
renovatie van bestaande woningen wil de Stad
ook nieuwe woningen blijven bouwen”,
kondigt Mohamed Ouriaghli, schepen van Huisvesting,
Openbaar patrimonium en Gelijke kansen, aan.
Voor de burgemeester, Philippe Close,

“vertegenwoordigen de personen die helemaal uit
het oog worden verloren in de klimaatdiscussie de
grootste prioriteit van ons meerderheidsakkoord.
Heel wat medeburgers ondervinden dag na dag
hoe moeilijk het is om een kwaliteitsvolle woning
te vinden: onbetaalbare verkoopprijzen,
voortdurend stijgende huurprijzen, stijging van de
huurlasten enzovoort. Om deze crisis - die vooral de
bevolkingsgroepen met lagere middeninkomens en
de meest achtergestelde sociale categorieën
treft - te verlichten, heeft het college besloten op
termijn € 37 miljoen te investeren in de renovatie
van sociale woningen. Dit jaar wordt het startschot
van dit ambitieuze plan gegeven.”

Photo by Alex Vasey on Unsplash
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HUISVESTING

Zoals al eerder aangekondigd, lanceren we ook
het isolatieplan voor sociale woningen:
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“een aangename plek voor iedereen,
waar kinderen, gezinnen en fietsers zich veilig
voelen. Met de leerlingen, leerkrachten, ouders
en omwonenden zullen we werken aan de
verbetering van de verkeersveiligheid en de
luchtkwaliteit rond scholen. Deze verbeteringen
zullen worden gerealiseerd door schoolstraten,
woonerven en speelstraten te creëren, door
verkeersaanpassingen en door de ruimte
opnieuw in te richten.”
Om iedereen een veilige plek in de openbare ruimte te bieden,
zal een belangrijk budget worden besteed aan de inrichting van
straten, rustige ruimtes voor voetgangers, schoolstraten, maar
ook aan de plaats van de fietsers. Er worden 600 parkeerplaatsen
voor fietsen gecreëerd. Op korte termijn wordt het aantal fietspaden
uitgebreid. Op langere termijn zullen de fietsers veel beter beschermd
zijn dankzij de aanleg van een groot aantal gescheiden fietspaden.
Daarnaast worden specifieke budgetten uitgetrokken voor belangrijke
ingrepen voor personen met beperkte mobiliteit.
Op het vlak van parkeren zal de inzet van scanauto’s leiden tot een beter gebruik
van de bestaande parkeerplaatsen en lanceren we een ideeënoproep om na te
denken over de plaats van geparkeerde auto’s in onze straten.

Photo by Ali Yahya on Unsplash
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MOBILITEIT

Op het vlak van mobiliteit willen we dat iedereen zijn plaats in de Stad kan vinden.
Voor Bart Dhondt, schepen van Mobiliteit en Openbare werken, is er nood aan
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“Dit is een uitdaging van primordiaal belang en
de lokale instellingen kunnen al op hun niveau
vernieuwende en belangrijke initiatieven tegen
klimaatverandering organiseren. Daarom zijn de
budgetten voor isolatie van de daken van
gebouwen van de Stad en voor de installatie
van zonnepanelen op de daken van openbare
gebouwen verhoogd. Burgers en verenigingen die
zich willen inzetten in het kader van de strijd tegen
klimaatverandering kunnen rekenen op
financiële steun en begeleiding bij het
ontwikkelen en uitvoeren van hun project.
De Stad wil ook een voorbeeldfunctie vervullen:
het wagenpark, de overheidsopdrachten en de
mobiliteit worden geoptimaliseerd om de
milieu-impact en dus ook de uitstoot van vervuilende
stoffen of broeikasgassen te verminderen.
We willen van Brussel een veerkrachtige
voorbeeldstad maken, ook voor haar inspanningen
op het vlak van klimaat en milieubescherming”,
verheugt Benoit Hellings, schepen van Klimaat en Sport, zich.

Photo by Matt Artz on Unsplash
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KLIMAAT

De nieuwe meerderheid is vastbesloten om klimaatverstoringen met ambitie te
bestrijden. In het kader hiervan wordt het Klimaatplan verder uitgevoerd en
versterkt.
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Daar wordt op korte termijn concreet aan gewerkt door de organisatie van
‘Burgerassisen’ (Assises citoyennes). We evalueren er samen de staat van
de lokale democratie en de beste manier om participatie, overleg en
cocreatie te organiseren.
De Brusselaars moeten worden geraadpleegd over de toekomst van hun Stad.
Daarom wordt er een eerste wijkraad opgericht die in 2019 een participatief
budget van € 1 miljoen krijgt.

“Het zijn de burgers die richting moeten geven
aan de prioritaire overheidsinvesteringen in hun
buurt. Als het experiment overtuigende resultaten
oplevert, zal het worden uitgebreid naar de andere
wijkraden in de Stad”,
Arnaud Pinxteren, schepen van het Jonge kind,
Burgerparticipatie en Stadsvernieuwing

Photo by Thomas Lambert on Unsplash
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PARTICIPATIE

Communicatie en toegang tot informatie spelen een essentiële rol om de Stad
samen met de burgers vorm te geven.
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STADSVERNIEUWING

In de wijken Bloemenhof, Bockstael en Jonction worden de projecten
die aan de gang zijn, afgewerkt. Hierdoor komen er tientallen woningen,
crèches, sportruimtes en nieuwe openbare ruimten bij.

“De vernieuwing van onze wijken verloopt
ook via de ondersteuning van de
burger- en verenigingsinitiatieven die over
belangrijke budgetten beschikken, meer
bepaald in het kader van de Duurzame
Wijkcontracten (DWC’s) Maximiliaan-Vergote
en Heyvaert.”
Arnaud Pinxteren, schepen van het Jonge kind,
Burgerparticipatie en Stadsvernieuwing
De groene ruimte (Fontainas) of de ‘pocketparken’ (Bockstael)
symboliseren in 2019 de wil om onze wijken te vergroenen.
Het Bockstaelplein, dat in een nieuw jasje wordt gestoken,
en het project van het stadspark bij Jonction zullen het belang
van de kwaliteit van de openbare ruimte onderstrepen.
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OPENBARE NETHEID

Ook de strijd tegen een gebrek aan netheid is
een grote uitdaging voor onze hoofdstad.

“We zullen de inzameling van grofvuil aan huis
versterken om de sortering en recyclage van dit
type afval te verbeteren. De strijd tegen
sluikstorten wordt opgevoerd, met name door
gebruik te maken van mobiele camera’s.
Stapsgewijs zal er een netwerk van openbare
asbakken worden geplaatst om te sensibiliseren
en actie te ondernemen tegen het op straat
gooien van sigarettenpeuken. Om propere
straten te hebben, moeten we ook respect
tonen voor onze straatvegers. We zullen erover
waken dat hun materiaal lichter en gemakkelijker
hanteerbaar is”,
benadrukt Zoubida Jellab, schepen van Groene ruimten,
Openbare netheid en Dierenwelzijn.
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GROENE RUIMTEN

Samen met de bewoners willen we ook werken aan de grondige
vergroening van onze straten, trottoirs en gevels.
Zoubida Jellab, schepen van Groene ruimten, Openbare netheid en
Dierenwelzijn, verklaart:

“De natuur moet opnieuw haar plaats vinden
in onze Stad. Haar rol is essentieel voor het welzijn
van iedereen en de strijd tegen de hittegolven
die veroorzaakt worden door de
klimaatverstoringen. We willen de straatbomen
opwaarderen. Het stadsbos in Neder-Over-Heembeek wordt gediversifieerd. We zullen veel
aandacht besteden aan de kwaliteit en het behoud
van bestaande groene ruimten en we willen
studies uitvoeren rond de aanleg en de vernieuwing
van parken. Daarnaast worden de aanwezigheid van
drinkwaterfonteinen en het netwerk van speelpleinen
versterkt voor alle leeftijden en in alle wijken.
Bovendien worden er losloopzones voor honden
aangelegd zodat zij zich beter voelen.”
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verklaart Fabian Maingain, schepen van Economische zaken,
Werkgelegenheid, Smart City en Administratieve vereenvoudiging.
Daarnaast wordt de installatie van kerstverlichting
uitgebreid tot onder meer de De Wandstraat.

Photo by Olaia Irigoien on Unsplash

HANDEL
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“Er wordt een specifiek budget gecreëerd
ter begeleiding van werkzaamheden.
Het is de bedoeling een budget ter
beschikking te stellen van handelaarsverenigingen
waarmee ze hun winkelstraat kunnen promoten”,
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benadrukt Karine Lalieux,
voorzitster van het OCMW van de Stad Brussel.

Photo by Ev on Unsplash

OCMW
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“Hoewel Brussel de hoofdstad is van een
van de rijkste regio’s van Europa, blijft het
een feit dat een groeiend aantal Brusselaars
in een zeer kwetsbare situatie leeft. In de
afgelopen 15 jaar verdubbelde het aantal
personen dat zich tot het OCMW richtte.
Het OCMW en de Stad Brussel zijn zich
bewust van deze sociale nood en zijn van
plan om zich van de middelen te voorzien
om vooruitgang te boeken in het terugdringen
van ongelijkheid. Het doel is enerzijds de
bestaande mechanismen te handhaven en te
versterken en anderzijds nieuwe instrumenten
en hefbomen te ontwikkelen om tegemoet te
komen aan de behoeften en verwachtingen van
onze medeburgers. De sociale dienstverlening
in alle wijken van de Stad krijgt meer dan ooit
voorrang”,
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verklaart Ahmed El Ktibi, schepen van Burgerlijke stand,
Bevolking en Internationale solidariteit.
Daarnaast worden de renovatie en beveiliging van onze
begraafplaatsen voortgezet.

Photo by Clem Onojeghuo on Unsplash

BEVOLKING - DEMOGRAFIE
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“Een beter onthaal van onze burgers staat
centraal in mijn beleid. De zichtbaarheid van
onze gedecentraliseerde bureaus zal worden
verbeterd door onderhoudswerken in de kantoren
en de vervanging van meubilair, ten voordele van
zowel het personeel als de burgers”,
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“De werken aan de Ninoofsepoort en het
bijhorende park zijn volop bezig. De Stad sluit
hierop aan door ook het Ninoofseplein en de
Kruitmolenstraat onder handen te nemen, zodat er
één grote aangename ruimte ontstaat waar
ontmoeting en groen centraal staan.
De vijfhoek kent een boven- en een benedenstad.
We willen de verbindingen tussen beide delen
zo natuurlijk en vloeiend mogelijk maken.
We werken aan globale visie rond de openbare
ruimte in deze zone. De heraanleg van de
Joseph Dupontstraat is een eerste
verwezenlijking om de verbinding tussen
boven- en benedenstad te verbeteren.
Een levendige stad heeft geen monofunctionele
wijken maar combineert verschillende functies
in elke wijk. In de Europese wijk wordt te weinig
‘gewoond’. We willen de aantrekkelijkheid van de
wijk vergroten door veel meer groen toe te
voegen. Hiervoor starten we een pilootproject op.
We gaan de ondergrond ‘mappen’ en elke plek in
kaart brengen waar het mogelijk is om een boom te
planten. Bomen zorgen voor zuurstof, schaduw en
levenskwaliteit.”
Wat betreft erfgoed en stadskunst zorgen we voor het onderhoud en de
restauratie van diverse monumenten en fonteinen, onder andere op de
Maria-Louizasquare, en de aankoop van een kunstwerk dat in de openbare
ruimte wordt geplaatst.
Daarnaast heeft Mohamed Ouriaghli, die ook schepen is van Openbaar
patrimonium, de ambitie om van start te gaan met de iconische
renovatieprojecten van de Beurs en de studies voor het nieuwe gebouw
van de politiezone. Tot slot wil hij ook beginnen met de studies voor de
renovatie van het buurthuis Millennium in de Noordwijk, naast het
onderhoud van de bestaande buurthuizen.

Photo by Fuse Brussels on Unsplash
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STEDENBOUW

Op het vlak van openbare ruimten plant Ans Persoons,
schepen van Stedenbouw, Openbare ruimten, Nederlandstalige
cultuur en onderwijs, het volgende:
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Er zijn belangrijke restauratiewerken gepland,
bijvoorbeeld in het oude station van Laken
(waar het Cultureel Centrum van Brussel-Noord –
Maison de la Création is ondergebracht)
en in de gebouwen waar vroeger de Waucquez
Warenhuizen waren gevestigd (vandaag het
gebouw van het Archief van de Stad Brussel).
Er worden ook middelen vrijgemaakt voor
vernieuwing op het vlak van toegankelijkheid en
decentralisatie, door projecten te ondersteunen in
ziekenhuizen of rusthuizen om er een publiek te
bereiken dat te vaak wordt afgesneden van culturele
ervaringen”,
vertelt een enthousiaste Delphine Houba, schepen van Cultuur,
Toerisme en Grote evenementen.

Photo by Stephanie LeBlanc on Unsplash
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CULTUUR - TOERISME

“Het onderhoud en de uitrusting van de vele
musea, theaters, culturele centra en plaatsen
van artistieke expressie worden voortgezet om het
culturele apparaat verder te bestendigen en te
ontwikkelen.
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zegt Fabian Maingain, schepen van Economische zaken,
Werkgelegenheid, Smart City en Administratieve vereenvoudiging.
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BRUSSEL, DIGITALE STAD
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“De Stad wil alle burgers begeleiden in het
digitale tijdperk. Daarnaast is er een budget
bestemd voor twee nieuwe Smart
City-projectoproepen om iedereen op te
roepen creatief deel te nemen aan de ontwikkeling
van de Digitale Stad. Het is een kans voor
burgerparticipatie die de klemtoon legt op
de uitdagingen van de Stad van morgen”,
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verzekert Benoit Hellings, schepen van Klimaat en Sport.
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SPORT
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“We willen de deuren van sportzalen en
stadions openzetten zodat iedereen dicht bij
huis de nodige infrastructuur vindt om aan
sport te doen. In plaats van megalomane
projecten willen we infrastructuur ontwikkelen
die beantwoordt aan de uitdagingen van
klimaatverstoringen en die het respect voor de
normen en waarden van ‘sport voor iedereen’
bevordert, meer bepaald door sportclubs en
-federaties te ondersteunen die actief zijn op het
terrein. We gaan verder met de renovatie van
de sportvoorzieningen aan de Korte Groenweg
en de Baden van het Centrum”,
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In 2019 zal er een actieplan voor de strijd tegen discriminatie
van LGBTQI+-personen en een actieplan ter bestrijding van racisme
door de schepen opgesteld worden.
Om elk belangrijk domein van ons beleid te ondersteunen, maakt
onze schepen van Gelijke kansen, Mohamed Ouriaghli,
een budget vrij om doorheen het jaar verschillende projectoproepen
te financieren.
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GELIJKE KANSEN
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Het thema gelijke kansen omvat zowel de strijd tegen elke vorm
van discriminatie als het uitoefenen van gelijke rechten en de inclusie
van de doelgroepen in de samenleving via onderwijs, cultuur,
werkgelegenheid …
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De verwachte ontvangsten uit subsidies en leningen toegekend
door de deelstaten en andere ontvangsten vertegenwoordigen
een bedrag van 59,7 miljoen euro, waardoor de nettokosten van
de buitengewone begroting voor 2019 96,5 miljoen euro bedragen.
Het college heeft in het bijzonder projecten geselecteerd in
samenwerking met het Gewest, Beliris en andere (Franstalige en
Nederlandstalige) overheden. Niet alleen om de financiën van de Stad
te verlichten, maar bovenal om de solidaire dynamiek tussen
de verschillende bestuursniveaus aan te moedigen.
De Stad gaat leningen aan om de investeringsuitgaven te financieren.
De aflossing van deze leningen en de daaraan verbonden rentelasten
vormen de belangrijkste onderdelen van de uitgaven die aan de
schuld verbonden zijn.
De schuld van de Stad Brussel vertegenwoordigt minder dan 8%
van de totale uitgaven. Deze verhoudingen blijven al vele jaren dezelfde.
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ONTVANGSTEN

ONTVANGSTEN VAN DE BUITENGEWONE BEGROTING
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CONCLUSIE
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De begroting 2019 vertolkt de wil van het college
om de ambities van het nieuwe meerderheidsakkoord
en projecten om tot een meer solidaire,
rechtvaardige en veilige Stad te komen,
op de agenda te zetten.
CONTACTPERSOON VOOR DE PERS:
Wafaa Hammich,
Woordvoerster van de burgemeester van de Stad Brussel
Wafaa.hammich@brucity.be // 0484/870.661
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