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-2Dames en heren,
De Commissie voor Algemene Zaken, Financiën, Begroting en Media besprak tijdens haar
vergadering van 12 december 2017 het ontwerp van verordening tot vaststelling van de
begrotingswijziging 2 en B voor het dienstjaar 2017 – Stuk 6A (2016-2017) - Nr.1.
De heer René Coppens wordt aangeduid als verslaggever.

1. Toelichting bij het ontwerp van verordening tot vaststelling van de
begrotingswijziging 2 en B voor het dienstjaar 2017 door de heer Guy Vanhengel,
collegevoorzitter bevoegd voor Begroting, Onderwijs, Vorming en Studentenzaken
Bij de bespreking van het ontwerp van verordening tot vaststelling van de begrotingswijziging
2 en B voor het dienstjaar 2017 licht de collegevoorzitter de voornaamste budgettaire
verschuivingen toe. Een gedetailleerd overzicht, van cijfers en toelichtingen, kan men
terugvinden in het document.
De begroting voor het dienstjaar 2017 werd door de Raad van de Vlaamse
Gemeenschapscommissie vastgesteld op 17 november 2016 en door het College bekrachtigd
op 16 december 2016.
Bij verordening werd de begrotingswijziging 1 en A door de Raad van de Vlaamse
Gemeenschapscommissie goedgekeurd op 2 mei 2017 en door het College bekrachtigd op
dezelfde datum.
Het College deed, in het kader van de bevoegdheden die hem door de Vlaamse Regering zijn
toegekend, een interne herverdeling van kredieten. Een overzicht hiervan is terug te vinden als
bijlage.

DE GEWONE DIENST
De gewone begroting sloot na begrotingswijziging 1 af met een beperkt overschot van 895,93
euro. Na onderhavige begrotingswijziging bedraagt het resultaat 0 euro.
In grote lijnen hebben de wijzigingen voor de gewone begroting betrekking op:
OVERBOEKINGEN EN FONDSEN
Door interne verschuivingen en de verschuiving van een aantal uitgaven naar 2018 wordt er
minder geput uit verschillende reservefondsen.
Er wordt 3,47 miljoen euro overgeboekt naar het Gezinsfonds voor toekomstige investeringen
in de sector Gezin.
PERSONEEL
Een aantal personeelskredieten stijgt, zoals de daaraan verbonden ontvangsten. Er zijn
eveneens een aantal herschikkingen zonder dat deze meer uitgaven tot gevolg hebben.
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ADMINISTRATIE
Binnen het hoofdstuk Administratie wordt een aantal uitgaven verminderd en verschoven naar
2018.
ONDERWIJS EN VORMING
Binnen de sector Onderwijs worden extra middelen voorzien voor de financiering van de
huurlast voor de Unesco-school in Koekelberg en voor huursubsidies voor tijdelijke
infrastructuur. Verder zijn er kredietaanpassingen op verschillende begrotingsartikelen in
functie van de afstemming op de reële uitgaven.
Het onderdeel Studentenzaken kent een verschuiving van middelen om het project
konekt.brussels mogelijk te maken.
Bij het OCB worden bijkomende personeelskredieten voorzien voor de aanwerving van 8
gesubsidieerde contractuelen.
De kredieten van het CLB zijn aangepast in functie van de eindafrekening (cohabitatie) tussen
het CLB n-Brussel en het CLB van de Scholengroep Brussel.
Voor de eigen onderwijsinstellingen zijn er naast een aantal herschikkingen van
personeelskredieten eveneens verschuivingen van werkingskredieten. Ook is er, omwille van
indexatie, een stijging van de beschikbaarheidsvergoeding (DBFM) voor de campus
Kasterlinden/De Poolster.
CULTUUR, JEUGD EN SPORT
Voor de sector Algemeen Cultuur-, Jeugd- en Sportbeleid worden extra middelen
ingeschreven voor belastingen op onroerende goederen. Een deel van de werkingskosten in
het kader van Paspartoe wordt omgezet in subsidies.
Binnen de sector Gemeenschapscentra worden meer middelen voorzien voor personeel en
werking. Het krediet voor promotie-initiatieven wordt verhoogd, onder meer voor de
uitvoering van het nieuwe communicatieplan van de gemeenschapscentra.
Bij Muntpunt worden, door een verschuiving van personeel van de VGC naar de vzw,
middelen voor lonen omgezet in een subsidie aan de vzw.
In de sector Jeugd zijn er meer middelen nodig voor de vergoedingen van de lesgevers en
begeleiders van Aximax en worden de middelen verminderd voor vakantieactiviteiten en voor
jeugdverenigingen.
Tot slot worden in de sector Sport bijkomende middelen voorzien voor de realisatie van
Sportweek Vlaanderen en voor huursubsidies. De kredieten voor subsidies voor
sportinitiatieven en kadervorming en voor de beheerskosten van sportinfrastructuur worden
verminderd.
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Binnen dit beleidsdomein worden werkingsmiddelen herschikt. Het krediet voor subsidies
voor gezondheidsinitiatieven wordt verminderd in functie van de gehonoreerde aanvragen.
In de entiteit Gezin, LOGO en het revalidatiecentrum De Poolster worden de
werkingsmiddelen herschikt. Het krediet voor subsidies in het kader van de
capaciteitsuitbreiding voor kinderdagverblijven wordt verhoogd.
PATRIMONIUM
Binnen het begrotingshoofdstuk Patrimonium zijn er voornamelijk herschikkingen voor
nutsvoorzieningen, verzekeringen en onderhoud.
ONTVANGSTEN
Voor de financiering van uitgaven binnen de domeinen Gemeenschapscentra en Gezin,
worden meer middelen uit reservefondsen geput.
Omwille van de aanhoudende lage opbrengst uit beleggingen, worden de ontvangsten ter zake
verminderd.
Een subsidie van 616.000 euro, bestemd voor het OCB, zit vanaf dit begrotingsjaar vervat in
de algemene dotatie van de Vlaamse Gemeenschap. De respectieve begrotingskredieten
worden bijgevolg aangepast.
Er zijn meer ontvangsten binnen het begrotingshoofdstuk Administratie, onder meer in het
kader van het stedelijk beleid.
De ontvangsten voor de uitleendienst met begeleiding nemen af.
Binnen het domein Onderwijs en Vorming is een terugvordering van een prefinanciering voor
schoolinfrastructuur gerealiseerd en liggen de ontvangsten uit bijdragen van ouders voor de
speelpleinweken in de zomervakantie hoger dan voorzien.
Voor het OCB zijn er meer ontvangsten vanuit Actiris voor de financiering van bijkomende
gesubsidieerde contractuelen.
Wat de onderwijsinstellingen betreft worden de bijdragen van de Vlaamse Gemeenschap voor
werkingskosten en leerlingenvervoer verhoogd.
Het krediet voor ontvangsten van ouders (middagmalen) wordt verminderd. Ook hier worden
er meer ontvangsten gerealiseerd vanuit Actiris voor bijkomende gesubsidieerde
contractuelen.
Tot slot is er een verhoging, vanuit de Vlaamse Gemeenschap, van de bijdragen in het kader
van de convenant Cultureel Erfgoed en het sportbeleid.
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Samenvatting van de GEWONE begroting
De raming van de ontvangsten 2017 bedraagt
De raming van de uitgaven 2017 bedraagt

186.265.940 euro
186.265.940 euro

Het saldo van de gewone dienst bedraagt 0 euro.

DE BUITENGEWONE DIENST
Het resultaat van de buitengewone begroting blijft na deze begrotingswijziging 0 (nul) euro.
Binnen de sector Administratie wordt een aantal IT-projecten naar 2018 verschoven.
Voor het beleidsdomein Onderwijs en Vorming worden extra middelen voorzien voor IT voor
de ondersteuning in het kader van het Geïntegreerd Onderwijsbeleid (GON).
Binnen de sector Jeugd wordt het krediet voor landschapsbeheerwerken aan de Neerhofhoeve
verlaagd.
Voor het beleidsdomein Welzijn, Gezondheid en Gezin wordt de vervanging van het ITmaterieel naar 2018 verschoven.
Binnen de sector Patrimonium worden middelen voor het buitengewoon onderhoud van de
administratieve gebouwen naar 2018 verschoven. Extra middelen worden ingezet voor de
aankoop van meubilair voor het centraal administratiehuis (Renaissance) en de erfpacht van
jeugdhuis Alleman.
Er zijn beperkte kredietverhogingen voor het beleidsdomein Cultuur, Jeugd en Sport o.m.
voor een technische audit van het patrimonium en een nieuwbouwproject (GC
Candelaershuys).
In functie van de voortgang van de werken, worden er minder kredieten voorzien voor
aanpassingswerken aan Brede School Nieuwland en het buitengewoon onderhoud van de
gemeenschapscentra.
De investeringssubsidies voor culturele instellingen en sportinfrastructuur worden
verminderd; dit gebeurt op basis van de ingediende aanvragen en de stand van zaken in
lopende dossiers.
De investeringssubsidies binnen de sector Gezin worden aangepast op basis van de overdracht
van de kinderdagverblijven. Er worden extra middelen voorzien voor de inrichting van 2
gezondheidsinstellingen.
Voor bijkomende werken en studieopdrachten, respectievelijk binnen de PPS-projecten
Koekelberg en Schaarbeek, worden extra middelen voorzien.

-6Samenvatting van de BUITENGEWONE dienst
De raming van de ontvangsten 2017 bedraagt
De raming van de uitgaven 2017 bedraagt

71.968.377 euro
71.968.377 euro

Het resultaat van de buitengewone dienst bedraagt 0 euro.

2. Algemene bespreking
Commissielid Hannelore Goeman (sp.a) is verheugd dat de VGC het project konekt.brussels
mogelijk maakt. Zij stelt vast dat er 8 nieuwe aanwervingen zijn bij het OCB en vraagt zich af
waarvoor zij zullen worden ingezet. De sp.a heeft al verschillende keren aangekaart dat de
gemeenschapscentra op personeel wachten en stelt met genoegen vast dat er hiervoor extra
middelen voorzien zijn.
In het beleidsdomein Welzijn, Gezondheid en Gezin merkt ze een stijging op van de middelen
voor kinderopvang, maar een daling van de kredieten voor gezondheidsinitiatieven. Zij vraagt
zich af wat hiervan de reden is.
Artikel 12000/957-01 Overboeking van de gewone dienst naar de buitengewone dienst –
STEF: -200.000 euro
De heer Paul Delva (CD&V) merkt een daling van 200.000 euro op. Hij wil weten of die
middelen verloren zijn of doorgeschoven worden naar volgend jaar.
Collegevoorzitter Guy Vanhengel meldt dat die middelen doorgeschoven worden.

Artikel 12004/954-01 Overboeking naar Gezinsfonds +3.470.000 euro
Commissielid Annemie Maes (Groen) is benieuwd waarvoor die verhoging bestemd is.
Collegelid Bianca Debaets antwoordt dat de verhoging voor investeringen in kinderdagverblijven dient: 2 in Evere en Elmer-Noord.

Artikel 300/332-48

Kleine schadeloosstellingen +1.624 euro

Commissielid Annemie Maes (Groen) wil weten waarvoor dat bedrag bestemd is.
Deze middelen worden aangewend in het kader van een personeelsdossier, stelt
collegevoorzitter Guy Vanhengel.

Artikel 310/122-02

Erelonen en vergoedingen voor studies en werken -7.000.000 euro

Commissielid Hannelore Goeman (sp.a) wil weten over welke veranderingsprocessen het
hier gaat.
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Collegevoorzitter Guy Vanhengel deelt mee dat het middelen zijn die initieel voorzien
waren voor de ondersteuning van onder meer de boekhouding in de gemeenschapscentra en
van de VGC. Die middelen zijn dit jaar niet volledig gebruikt en worden overgedragen naar
2018.

Artikel 310/122-03

Erelonen en vergoedingen aan advocaten +31.000 euro

Commissielid Annemie Maes (Groen) vraagt of dat nog altijd over de liften in COOVI
gaat.
Collegevoorzitter Guy Vanhengel bevestigt dat het grootste deel naar dat dossier gaat, maar
er zijn eveneens middelen voorzien voor een juridisch consult voor de Gallaitstraat en voor
een geschil over 'Ieder kind zijn stoel’.

Artikel 310/123-17

Kosten voor vorming van het personeel +20.000 euro

Commissielid Hannelore Goeman (sp.a) vraagt enige uitleg bij die verhoging.
Er zijn 7 nieuwe startbaners aangeworven die een omkadering en vorming vragen,
verduidelijkt collegelid Bianca Debaets.

Artikel 320/125-06

Prestaties van derden -7.500 euro

In 2016 was er voor die post een sterke stijging, merkt de heer Paul Delva (CD&V) op. Hij
zou willen weten welk soort materiaal er wordt aangevraagd en wie dat vraagt.
Mevrouw Cieltje Van Achter (N-VA) vraagt of er voldoende materiaal is om uit te lenen.
Collegelid Pascal Smet antwoordt dat het hier over audiovisueel materiaal gaat dat met
begeleiding wordt uitgeleend. Die daling is onder meer te wijten aan de sluiting van
Trefcentrum Y. Het collegelid zal een lijst van aanvragers aan het verslag toevoegen. Hij
meldt dat er geen tekort aan materiaal is.

Artikel 400/332-02
156.00 euro

Subsidies voor taal- en diversiteitsondersteuning bij volwassenen -

Mevrouw Cieltje Van Achter (N-VA) wil weten of de volledige 156.000 euro voor het Huis
van het Nederlands op een ander artikel geboekt is en waarom dat zo is. Zij zou graag een lijst
krijgen van de initiatieven.
Vorig jaar werd uitgelegd dat dit artikel zou stijgen omdat de middelen voor Brusseleer
zouden verhoogd worden, zegt de heer Bruno De Lille (Groen). Hij stelt evenwel een
aanzienlijke daling vast. Bij de begrotingswijziging 1 en A werd er niets gewijzigd.
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opleidingsprojecten en de New Deal-projecten gaat.

Artikel 40003/332-02 Subsidies voor schoolverbreding +50.000 euro
Waarom wordt dit bedrag verhoogd en hoeveel zal de Tienerschool dan kosten, vraagt
mevrouw Cieltje Van Achter (N-VA).
De middelen dienen voor de conceptuele ondersteuning van de Tienerschool, zegt
collegevoorzitter Guy Vanhengel. Het volledige artikel voorziet eveneens kredieten voor
Brede School, naschoolse opvang. De uitsplitsing van de initiatieven staan vermeld in de
initiële begroting. Het totale bedrag voor de Tienerschool is 50.000,00 euro.
Artikel 40007/332-02 Stimuleren van levenslang- en –breed leren -50.000,00 euro
Commissielid Hannelore Goeman (sp.a) is nieuwsgierig naar wat de New Deal-projecten
2017 zijn.
Collegevoorzitter Guy Vanhengel zal een lijst bezorgen.

Artikel 420/124-48
Artikel 420/332-02

Technische werkingskosten -50.000 euro
Diverse subsidies studentenzaken +84.000 euro

Er wordt 50.000,00 euro van het ene artikel naar het ander verschoven, stelt de heer Paul
Delva (CD&V) vast. Daarbovenop komt nog 34.000 euro. Hij wil weten of dat voor het
project Kom uit je kot bestemd is.
Collegevoorzitter Guy Vanhengel antwoordt dat de VUB en de ULB een sterke band
ontwikkelen met Brussel. Tijdens dit academiejaar willen ze dat verder uitdiepen en komen ze
buiten de campus: het is konekt.brussels dat de VGC met die middelen ondersteunt.

Artikel 430/111-02

Bezoldiging gesco’s – OCB +122.000 euro

Mevrouw Cieltje Van Achter (N-VA) wil weten waarom er 8 gesubsidieerde contractuelen
aangeworven worden.
Collegevoorzitter Guy Vanhengel legt uit dat die mensen ingezet zullen worden voor
kleuterparticipatie. De financiering gebeurt via Actiris. Het aantal is in verhouding met wat
langs Franstalige kant gebeurt.

Artikel 500/125-10 Belastingen, taksen en retributies op onroerende goederen +100.215 euro
Commissielid Annemie Maes (Groen) wil uitleg bij deze verhoging.
Comissielid Stefan Cornelis (Open Vld) vraagt naar het detail van deze uitgaven.
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Collegelid Pascal Smet zegt dat het voornamelijk over de Gallaitstraat en de
Vanderlindenstraat in Schaarbeek gaat. Deze gebouwen worden binnenkort afgebroken. Het
gaat evenwel niet alleen over leegstandtaks, maar evenzeer over onroerende voorheffing. Een
overzicht wordt bij het verslag gevoegd.

Artikel 525/424-06

Promotie-initiatieven +20.000 euro

Commissieleden Stefan Cornelis (Open Vld) en Annemie Maes (Groen) vragen
verduidelijking bij het communicatieplan van de gemeenschapscentra.
Een consultant zal een globaal communicatieplan maken voor het netwerk van de
gemeenschapscentra, legt collegelid Pascal Smet uit. Er is hiervoor een aanbesteding
gelanceerd.

Artikel 540/332-01

Exploitatie van vzw Muntpunt -10.000 euro

Commissielid Annemie Maes (Groen) stelt hier een vermindering vast. Maar er is net
schade geweest naar aanleiding van rellen. Waarom die verlaging?
Collegelid Pascal Smet verklaart dat het initiële bedrag een raming was. Na overleg met
Muntpunt is gebleken dat het bedrag kon verlaagd worden.

Artikel 550/121-48 Vergoedingen voor begeleiders van jeugdcentrum Aximax + 3.000 euro
De heer Paul Delva (CD&V) merkt op dat het ingeschreven krediet 45.00 euro vermeld.
Volgens hem stond er in de initiële begroting 27.000 euro en is dat bedrag niet veranderd bij
de vorige begrotingswijziging.
Collegelid Pascal Smet verduidelijkt dat er initieel een te klein bedrag voorzien was. Binnen
de begroting Cultuur is dat verhoogd en nu komt er 3.000 euro bij. Dat staat vermeld in de
bijlagen van Stuk 6 Nr.1.

Artikel 560/124-06

Technische kosten sportpromotie en sportbeleid + 74.510 euro

Commissielid Annemie Maes (Groen) zegt dat het oorspronkelijke ingeschreven bedrag
466.500 euro was en niet 434.500 euro. Zij veronderstelt dat het over eenzelfde mechanisme
gaat als bij de vorige vraag of is het een vergissing.
De heer Paul Delva (CD&V) wil weten waarover dat artikel gaat.
Collegelid Pascal Smet verduidelijkt dat het inderdaad een technische aanpassing is die
vermeld staat in de bijlagen. Er was een stijging voorzien in het kader van het nieuwe
reglement, maar er blijkt uiteindelijk meer geld nodig te zijn omdat er meer sportlesgevers
nodig zijn.
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begrotingswijzingen uit. Hij benadrukt dat die bedragen terug te vinden zijn in de bijlagen.
Die bedragen kunnen anders zijn dan de initiële bedragen.

Artikel 560/332-01

Subsidies aan sportverenigingen -38.000 euro

Commissielid Annemie Maes (Groen) vraagt waaraan die vermindering te wijten is.
Tegelijk wil ze weten of er al een afrekening is gemaakt van Buurtsport.
Collegelid Pascal Smet antwoordt dat de vzw Buurtsport nog niet ontbonden is. De
organisatie zit in een uitdoofscenario tot december 2019. Pas op het einde kan een afrekening
worden gemaakt. Momenteel is er een overgangsjaar met een nieuwe reglementering,
waardoor er minder vraag is.

Artikel 600/124-48

Technische kosten +21.000 euro

Mevrouw Brigitte Grouwels (CD&V) wil weten of dat bijkomende bedrag naar een
dienstencentrum of naar verschillende dienstencentra gaat.
Collegelid Bianca Debaets legt uit dat het overleg van de dienstencentra geïntegreerd is in de
administratie, waardoor er meer werkingskosten zijn voor een aantal initiatieven. Alle
dienstencentra worden hierbij betrokken.

Artikel 630/332-02

Subsidies voor gezondheidsinitiatieven -27.000 euro

Mevrouw Brigitte Grouwels (CD&V) vraagt zich af of er minder gezondheidsinitiatieven
zijn die de daling van kredieten verantwoordt.
Collegelid Bianca Debaets legt uit dat het gaat over een verschuiving van subsidies naar
werkingsmiddelen. Naast de 'Week van de Smaak' wordt hiermee onder andere de Brusselse
werkgroep in het kader van de eerstelijnshervorming ondersteund.
Artikel66002/332-02 Subsidies voor capaciteitsuitbreiding – Gezin +101.600 euro
De verhoging van de middelen voor capaciteitsuitbreiding maakt de heer René Coppens
(Open Vld) zeer tevreden. Hij vraagt hoe die middelen concreet zullen worden besteed.
Ook de heer Arnaud Verstraete (Groen) is blij met de stijging voor kinderdagverblijven. Hij
wil graag meer details over de tijdelijke huisvesting.
Mevrouw Grouwels (CD&V) feliciteert het collegelid met haar inspanningen en wil
eveneens weten wat die tijdelijke huisvesting inhoudt.
De tijdelijke huisvesting gaat over de kinderdagverblijven die verbouwd worden. Het gaat
concreet over het Harlekijntje en Elmer-Noord. Dat staat los van de nieuwe
kinderdagverblijven in Evere, antwoordt collegelid Bianca Debaets.
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Artikel 690/124-48

Andere technische werkingskosten -24.000 euro

Mevrouw Brigitte Grouwels (CD&V) vraagt zich af waarom De Poolster 24.000 euro
minder krijgt.
Collegelid Bianca Debaets legt uit dat er een budget voorzien was om IT-materiaal aan te
kopen. De factuur volgt pas in 2018.

Artikel 12001/994-01 Overboeking uit het Bijzonder Investeringsfonds +3.470.00 euro
Mevrouw Cieltje Van Achter (N-VA) vraagt meer uitleg bij de overboeking.
Collegelid Bianca Debaets zegt dat deze middelen bestemd zijn voor de bouw en de
verbouwing van de 2 kinderdagverblijven in Evere, Elmer-Noord en Woluweland.

Artikel 311/161-48

Andere ontvangsten en terugvorderingen +19.7677,35 euro

Commissielid Annemie Maes (Groen) wil weten welke verenigingen een bepaalde subsidie
moeten terugstorten en waarom dat zo is.
De terugvordering van middelen gebeurt wanneer het toegekende geld niet besteed werd
volgens de regels van het Stedenfonds, legt collegelid Pascal Smet uit. Hier gaat het over
project Walala (ondersteuning Brede Scholen, ongeveer 16.000,00 euro), de Brusselse
Huisartsenkring (taxidienst rijdende huisartsen, 2.125,00 euro) en onderwijsinrichtingen
Zusters der Christelijke Scholen West-Brabant (energiezorg op school Christus Koning
Assumpta, 1.691,00 euro). Deze middelen kunnen opnieuw bestemd worden binnen dezelfde
operationele doelstelling van het Stedenfonds.
Mevrouw Brigitte Grouwels (CD&V) vraagt enige verduidelijking bij het schrappen van de
subsidie voor de taxidienst rijdende huisartsen van de Brusselse Huisartsenkring.
De taxidienst rijdende huisartsen is opgegaan in de nieuwe koepelstructuur van huisartsen,
legt collegelid Bianca Debaets uit. De subsidie aan de Brusselse Huisartsenkring hiervoor
werd stopgezet.

Artikel 320/161-01

Prestaties materieelverhuur -19.000 euro

Het valt op dat er een sterke vermindering is van inkomsten op dit artikel. Commissielid
Annemie Maes (Groen) vraagt of de oorzaak hiervan gekend is.
Collegelid Pascal Smet verduidelijkt dat het hier over het uitlenen van materiaal met
begeleiding gaat. Afgelopen jaren deed zich een sterke stijging voor. De sluiting van
Trefcentrum Y ligt aan de basis van de sterke daling.
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Premie voor gesubsidieerde contractuelen +111.000 euro

In dat artikel staat er 6 gesubsidieerde contractuelen, terwijl er in de algemene toelichting
gesproken werd over 8. Commissielid Hannelore Goeman (sp.a) vraagt welk cijfer correct
is.
Collegevoorzitter Guy Vanhengel antwoordt dat er 8 plaatsen voorzien zijn, waarvan 6
werden ingevuld. Die mensen worden ingezet voor kleuterparticipatie.
Artikel 330/742-53

Aankoop van informaticamaterieel -1.902.000 euro

In dat artikel merkt commissielid Annemie Maes (Groen) een zeer sterke daling van de
kredieten op. Zij wil de reden hiervan kennen.
Collegelid Bianca Debaets legt uit dat het hier niet over personeel gaat, maar wel over de
software om het personeelsbeleid te managen (verloven, lonen, afwezigheden, etc.). Er is een
aanbestedingsprocedure opgestart voor de aankoop van die software. De toewijzing is
voorzien voor het voorjaar van 2018. Pas dan zal dat budget gespendeerd worden.

Artikel 550/724-54
Artikel 550/733-51

Buitengewoon onderhoud Neerhofhoeve -122.000 euro
Erelonen voor plannen van aanleg, urbanisatie en andere studies
-8.000 euro

De middelen voor het onderhoud van de Neerhofhoeve worden verminderd terwijl, volgens
de heer René Coppens (Open Vld), deze site eerder nood heeft aan investeringen.
De heer Paul Delva (CD&V) merkt op dat het eigenlijk over een daling van 130.000 euro
gaat. Voor volgend jaar wordt er 80.000 euro voorgesteld. Dat is een vermindering van
50.000 euro. Hij vraagt zich af hoe dat komt.
Het dossier vraagt meer tijd, verduidelijkt collegelid Pascal Smet. De prioriteit ligt op de
waterspeelzone, die in april zal geopend worden. Op de grachten en de boomgaard zit enige
vertraging. De middelen hiervoor zullen opnieuw worden ingeschreven wanneer het dossier
rijp is.
In het kader van het Patrimonium merkt commissielid Annemie Maes (Groen) op dat er
geen woord staat over investeringssubsidies voor jeugdinfrastructuur: de fuifzaal. Vorig jaar
stond er 140.000 euro, nu niets. Zij wil weten wat de toestand is van het dossier.
In 2018 verwacht collegelid Pascal Smet de fuifzaal te kunnen aankondigen. Hij vraagt het
commissielid wat geduld en is ervan overtuigd dat ze versteld zal staan van het resultaat.

Artikel 840/723-54 Nieuwbouw, studies en werken GC, jeugdcentra & bibliotheken
-1.163.000 euro
Mevrouw Cieltje Van Achter (N-VA) vraagt een overzicht van het investeringsplan voor de
verschillende bouwdossiers. Tevens zou ze willen weten of alle gebouwen nu voldoen aan de
wettelijke veiligheidsnormen.
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Collegelid Pascal Smet legt uit dat het de verantwoordelijkheid is van de uitbaters om
wettelijke veiligheidsvoorschriften te respecteren. De VGC investeert en doet de aanpassingen
aan de gebouwen. Er is vertraging bij verschillende dossiers. Een reden hiervoor was een
personeelstekort, wat ondertussen opgelost is. Hij haalt voorbeelden aan van dossiers waarbij
ook andere redenen voor vertraging meespelen. Een stand van zaken van het investeringsplan
wordt bezorgd.

Artikel 84002/522-52 Investeringssubsidies culturele instellingen -144.000 euro
Artikel 84004/522-52 Investeringssubsidies voor sportinfrastructuur -200.000 euro
Op beide artikels stelt commissielid Annemie Maes (Groen) een aanzienlijke vermindering
vast. Zij vraagt om een opsplitsing te maken tussen de ingediende aanvragen en de lopende
dossiers.
Collegelid Pascal Smet legt uit dat de bedragen op deze artikelen afhangen van het aantal
aanvragen: minder aanvragen of onvolledige dossiers betekenen dat het geld niet kan worden
uitgegeven. Hij verduidelijkt met een voorbeeld van Global Aroma: voor dat dossier was geld
voorzien, maar er werd geen dossier ingediend omdat het niet klaar is.
Een opsplitsing van de aanvragen en de lopende dossiers wordt opgemaakt en bezorgd.

Artikel 880/723-52

Aanpassingswerken aan schoolgebouwen +495.000 euro

Commissielid Annemie Maes (Groen) wil weten wat de reden is van de aanzienlijke
meerkost voor de multifunctionele site Koekelberg.
Collegevoorzitter Guy Vanhengel antwoordt dat een eerste verrekening aantoont dat deze
middelen nodig zijn. De ervaring leert hem dat dit niet ongebruikelijk is bij dergelijke
grootschalige dossiers.

3. Artikelsgewijze stemming
De artikelen 1 tot en met 5 worden aangenomen met 3 stemmen voor en 2 stemmen tegen.

4. Stemming over het geheel
Het ontwerp van verordening tot vaststelling van de begrotingswijziging 2 en B voor het
dienstjaar 2017 wordt in zijn geheel ter stemming voorgelegd en wordt aangenomen met 3
stemmen voor en 2 tegen.

De verslaggever
René COPPENS

De voorzitter
Carla DEJONGHE
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Overzicht aanvragen bij de uitleendienst in 2017 per ‘type vereniging’
Type vereniging

Aantal aanvragen audiovisueel
materiaal met begeleiding in 2017

Aantal verschillende
aanvragers

Onderwijsinstellingen
Gemeenschapscentra
Jeugdverenigingen
Socioculturele organisaties
Culturele organisaties
Welzijn-Gezondheid en Gezin
Studentenverenigingen
Totaal

20
62
17
29
10
5
2
145

4
19
7
17
7
4
1
59

Het totaal aantal vragen:
Type vereniging
Onderwijs (scholen)
Socio-culturele verenigingen
Gemeenschapscentra
Jeugdverenigingen
Sportverenigingen
Welzijn-Gezondheid en Gezin
Culturele organisaties
VGC-intern
Speelpleinen
Gemeentebestuur
Andere overheden
Studentenverenigingen
Totaal

Totaal aantal aanvragen in 2017
561
427
333
235
208
191
175
174
85
54
28
14
2.485

