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Voorstelling van het driejarenplan 16-18 en van de begroting 2016 
Voorstelling door de Burgermeester 

 
Inleiding 
 
We zijn aanbeland bij punt tien van onze agenda. Dat behandelt het Beheerplan 2016-2018, de 
oriëntatienota en de voorwaarden van het contract dat ons met het Brusselse Gewest bindt. 
Maar voor ik het woord geef aan de heer Patrick Debouverie, Schepen van Financiën, licht ik 
een en ander graag nog zelf toe. Tijdens onze werkvergaderingen zijn we al uitvoerig op heel 
wat zaken ingegaan, zodat ik nu niet te veel zal uitweiden. 
 
Met mijn inleiding sluit ik aan bij de oriëntatienota die, zoals ik eerder al aangaf, het Beheerplan 
vertaalt en de basis vormt van het contract met de voogdijoverheid en het Gewest. Daarom sta 
ik in de inleiding stil bij de projecten waarvan de gevolgen financieel van aard zijn. Die 
documenten schetsen de lijnen van het budgettair kader van de gemeente voor de komende 
drie jaar. 
 
Binnen dat kader stelt het College ook de richtsnoeren van het beleid en de projecten voor die 
wij voor Sint-Gillis en de inwoners van Sint-Gillis voor ogen houden.  
 
Ik wil even benadrukken dat de opstelling van deze documenten, gezien de moeilijke algemene 
context, geen sinecure was. Zelden was de onzekerheid voor de gemeenten die ik vaak als de 
lichte artillerie van de overheid omschrijf, zo groot. De uitwerking van een driejarenplan en van 
een coherent budget in dergelijke omstandigheden vergde behoorlijk wat acrobatie. 
 
Als zoveel andere Brusselse gemeenten moet de gemeente Sint-Gillis het hoofd bieden aan 
steeds grotere uitdagingen; denk maar aan de demografische boom en tal van onzekerheden 
over de impact van de federaal en regionaal aangekondigde begrotingsmaatregelen: 
vermindering van de federale dotatie voor de Politiezone, hoge jeugdwerkloosheid.  
 
We bengelen helemaal achteraan in de rij waardoor heel wat opdrachten en dus uitgaven op de 
gemeenten worden afgewenteld, zonder dat daar steeds financiële compensaties tegenover 
staan. En toch is de rol van de gemeenten bij het opvangen van de gevolgen van de crisis 
doorslaggevend.  
 
Bij het maken van zijn keuzen liet het College van de gemeente Sint-Gillis zich leiden door die 
missie waarbij de gemeente als schokdemper optreedt. Het is onze taak om de bevolking en 
met name de zwaksten te beschermen.  
 
 
Een noodzakelijk tekort 
 
Daarom zal ik het hebben over een tekort dat voor de drie jaren van het Plan noodzakelijk, 
maar gecontroleerd is. 
 
In de eerste plaats omdat een van die eerder aangehaalde onzekerheden een instructie van 
het gewest betreft waardoor we slechts 50% (1.428.112 euro) van de subsidie mogen boeken, 
om de begroting van de gemeente te saneren.  
 
Onze wil om een inwonersvriendelijk beleid te voeren, infrastructuur aan te bieden die voor 
iedereen betaalbaar is, ons beleid af te stemmen op hoogwaardige diensten voor de bevolking 
en volop in te zetten op jongeren en op sociale cohesie verklaart het relatief hoge bedrag voor 
investeringen op de begroting. 
 
Onze verwezenlijkingen sinds het begin van de legislatuur op het vlak van de explosieve 
bevolkingsaangroei en meer bepaald onderwijs bewijzen volop dat de meerderheid wil 
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investeren in de toekomst.  
 
Onderwijs 
 
Vandaag zijn onze basisscholen aan de vraag aangepast. Volgens het Beheerplan 2016-2018 
komen er, vergeleken met de voorgaande jaren, minder nieuwe klassen bij. Dat neemt niet weg 
dat het aantal plaatsen in onze basisscholen tegen 2018 zal zijn aangegroeid met 700. Ieder 
schooljaar wordt de nood aan bijkomende plaatsen nauwgezet opgevolgd. 
 
De meerderheid heeft ook een antwoord willen formuleren op de toenemende vraag van 
ouders naar algemeen gemeentelijk onderwijs.  En dus beslisten we om een nieuwe 
secundaire school, met actieve pedagogie, te openen. Die komt er op de huidige site van het 
technisch Instituut Pierre Paulus dat zelf door de Cocof wordt overgenomen. 
 
De afgelopen drie jaar kwam er in de gemeentelijke basisscholen plaats voor 440 leerlingen bij. 
Anderzijds ging een nieuwe basisschool (l’Ecole Nouvelle) open en mocht de gemeente nog 
heel wat andere zaken op haar conto schrijven. Het College maakte daarvoor heel wat 
middelen vrij. In de toekomst zal dat niet anders zijn. Onderwijs is goed voor iets meer dan 20% 
van het gemeentelijk investeringsplan; toegang tot hoogwaardig onderwijs blijft voor de 
volgende drie jaar prioritair.  
 
Werkgelegenheid en opleiding 
 
Binnenkort opent ook de nieuwe vestiging van Sociale Promotie aan de Vlogaertstraat de 
deuren. Wat opleiding betreft, wordt dit jaar ook de uitbreiding van de Ateliers du Midi  
ingehuldigd met nieuwe opleidingen rond podiumkunsten en duurzaam bouwen. 
 
Het onderwijs- en opleidingsaanbod groeit jaarlijks aan en wordt telkens aangepast aan de 
behoeften van personen die hun kwalificaties willen verruimen en ook vaak wel op zoek zijn 
naar een baan.  
 
De meerderheid staat nog voor een andere grote uitdaging die het plaatselijk niveau 
overschrijdt, namelijk de werkgelegenheid.  
 
Binnen een heel strikt kader trokken we de noodzakelijke middelen uit om het OCMW  toe te 
laten het beleid van socioprofessionele inschakeling verder te zetten. Het College stelde de 
dotatie aan het OCMW van Sint-Gillis, die 30% van het exploitatiebudget vormt, veilig.  
 
In een gemeente zoals de onze is de missie van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk 
Welzijn primordiaal; hoewel we al veel vooruitgang boekten, blijft er een grote kwetsbare groep 
binnen de bevolking die voor zware opgaven staat.  
 
In dit verband wil ik de inspanningen van ons OCMW op het vlak van maatschappelijke hulp en 
meer bepaald Artikel 60 beklemtonen. Zo deden 462 inwoners die om uiteenlopende redenen 
de weg naar de arbeidsmarkt niet vonden dankzij het OCMW van Sint-Gillis in 2014 
beroepservaring op via een Artikel 60 contract. Met die doorgedreven actie behoort Sint-Gillis 
tot de kopgroep van gemeenten die zich actief op socioprofessionele inschakeling toeleggen.  
 
Anderzijds speelt het OCMW ook een actieve rol in de herkwalificatie en het weer mobiliseren 
van de kwetsbare doelgroepen. Omdat 60% van de personen die bij de inschakelingscel van 
het OCMW belanden jonger zijn dan 26 jaar, kunnen we niet anders dan dit beleid 
aanmoedigen en de middelen daarvoor veiligstellen. 
 
Het College wil ook haar actieve samenwerking met het Huis voor Tewerkstelling  en de 
Lokale Missie  voortzetten, die beide ook steun van de gemeente ontvangen. 
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Verder wil ik nog de fundamentele rol van het gemeentebestuur  als werkgever in de kijker 
zetten. Hoewel dit vrij gemakkelijk over het hoofd wordt gezien, zorgt de gemeente voor meer 
dan 900 arbeidsplaatsen.  
 
Bovendien versterkten we ons beleid om jongeren aan werk te helpen. Bescheidenheid siert de 
mens, maar toch meen ik te mogen beklemtonen dat het gemeentebestuur 35 jongeren met 
een studiecontract en 5 jongeren met een instapstage aan het werk helpt. 
 
Gelijktijdig lopen er heel wat projecten met het verenigingsleven en de privésector. In die geest 
ontstond het Lokaal Pact voor werkgelegenheid dat de aanwezige krachten in Sint-Gillis rond 
een Plan “Tewerkstelling-Opleiding” bundelt.  
 
Economische Ontwikkeling - De handel nieuw leven in blazen 
 
Iedere markt hangt af van het spel tussen vraag en aanbod; de arbeidsmarkt is daar geen 
uitzondering op. Die twee variabelen moeten we op elkaar zien af te stemmen. Dat doen we 
aan de hand van het Lokaal Pact en van zoveel andere initiatieven die de lokale economische 
ontwikkeling moeten bevorderen.  
 
Op initiatief van de Schepen voor Economische ontwikkeling en dankzij de coördinatie tussen 
de gemeentelijke dienst, ATRIUM en het LOKET VOOR PLAATSELIJKE ECONOMIE zagen 
meer dan 25 innoverende concepten de afgelopen twee jaar het levenslicht in Sint-Gillis.  
 
De wijken rond het Stadhuis, de Jean Volderslaan en de Alsembergsesteenweg leefden dankzij 
de nieuwe handelszaken weer op. We willen dit revitaliseringsbeleid doorzetten door samen 
met onze partners de economische ontwikkeling in onze gemeente aan te moedigen. 
 
Om de identiteit van de verschillende wijken en de architecturale troeven te valoriseren dienden 
we ingenieus tewerk te gaan. Door de jaren heen ontwikkelden we een dynamisch beleid 
waarbij we heel wat handelszaken aantrokken; vele daarvan namen hun intrek op de 
gelijkvloerse verdieping van het gebouw van de Regie van Grondbeleid.  
 
Een mooi voorbeeld van het succes van die acties is het Voorplein waarmee we de 
aantrekkelijkheid van de wijk vergrootten. In 2017 wordt gestart met de heraanleg van het 
Voorplein dat inmiddels tot voetgangerszone werd omgevormd. 
 
Huisvesting 
 
De Regie van Grondbeleid speelt een beslissende rol bij de heropleving van de wijken. 
Anderzijds is dit ook het voornaamste instrument van het gemeentelijk huisvestingsbeleid. De 
toestand betreffende de huisvesting in Sint-Gillis en in het Brussels Gewest blijft 
onrustwekkend; voor een steeds grotere bevolkingsgroep wordt het moeilijker om een 
comfortabele woning tegen betaalbare prijzen te vinden.  
 
De Regie beschikt binnen de gemeente over een indrukwekkend park van ongeveer 900 
woningen. De komende jaren wil het College dit aanbod handhaven en de middelen voor het 
onderhoud ervan concentreren. Uiteraard zal er in het kader van de verschillende 
wijkcontracten nog huisvesting worden gecreëerd. Ik meen echter dat het essentieel is om de 
huurders van de Regie kwaliteitsvolle woningen aan te bieden en dat patrimonium een 
duurzaam karakter te geven.  
 
Om in Sint-Gillis huisvesting te kunnen creëren zullen we alle actoren die binnen openbare 
huisvesting actief zijn, blijven mobiliseren. Ik denk bijvoorbeeld aan de ontwikkeling van de 
partnerschappen met CityDev, maar ook aan een uitbreiding van het park dat via het SVK 
wordt verhuurd en vandaag meer dan honderd woningen telt.  
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Gezien de evolutie van de huisvestingssituatie in het Brussels Gewest, meen ik dat we nood 
hebben aan een dynamisch woonbeleid omdat huisvesting meer dan ooit een factor van 
sociale uitsluiting dreigt te worden. 
 
Crèche – het Jonge kind 
 
We blijven ons verder inspannen om het aantal beschikbare plaatsen in de crèches verder op 
te voeren. Ik wil hier nu niet langer bij stilstaan, maar beklemtoon niettemin de mobilisatie van 
het College op dat vlak; de oriëntatienota gaat hier uitvoerig op in. Tegen de horizon van het 
Plan 2016-2018 zullen er meer dan 240 nieuwe opvangplaatsen voor de allerkleinsten zijn 
bijgekomen. Dat zou ons moeten toelaten gedeeltelijk tegemoet te komen aan de behoeften 
van jonge ouders.  
 
Gezien de evolutie van de noden van de bevolking willen we ons buigen over een meer 
gediversifieerd opvangaanbod voor het Jonge kind. In die geest ontwikkelden we op initiatief 
van de Schepenen van het Jonge Kind en Tewerkstelling een plaats voor korte opvang die in 
2016 de deuren zal openen. Ouders die in socioprofessionele inschakeling stappen, kunnen 
tijdens hun opleiding of het zoeken naar een baan hun kinderen hier voor korte periodes 
onderbrengen.  
 
Diensten en infrastructuur 
 
Ik kan het niet hebben over het Jonge Kind zonder ook het ECAM-project aan te boren dat het 
levenslicht zag in de marge van het Wijkcontract Bosnië en waarvan de werken in 2017 worden 
aangevat. Deze site waar een crèche met 149 plaatsen komt, is een van de 
vlaggenschipprojecten van deze driejarige periode. De herkwalificatie van deze ruimte maakt 
heel wat projecten mogelijk: de aanleg van een groene speelruimte en van ruimten bestemd 
voor het verenigingsleven, sportvoorzieningen, enz.  
 
Het bevorderen van het “samen leven ” verloopt onmiskenbaar via infrastructuur die de 
bevolking ter beschikking wordt gesteld. Ik sprak al eerder over onderwijs en over crèches, 
maar deze problematiek raakt ook aan het sportcentrum, aan het zwembad, aan de 
cultuurinitiatieven die een plaats krijgen binnen het Volkshuis, het Jongereninformatiepunt of, 
nog, die de steun krijgen van het Cultureel Centrum Jacques Franck, bijvoorbeeld. En als 
belangrijk element van dit plan hebben we al deze diensten aan de bevolking willen vrijwaren 
en gelijktijdig nieuwe initiatieven willen lanceren.  
 
In het ruimere kader van onze denkoefening over duurzame ontwikkeling wenst het College de 
administratieve vereenvoudiging en ontplooiing van transversale werkassen verder door te 
voeren. Zo willen we de interne procedures verbeteren om het leven van de bewoners te 
vereenvoudigen. Initiatieven in die zin werden reeds opgezet, zoals het on line maken van 
afspraken of het beschikbaar stellen van documenten via de antennes. Heel binnenkort stellen 
we overigens de toekomstige Agenda 21 voor die samenvallend met het Beheerplan het 
programma van de prioritaire werkassen zal bepalen om van Sint-Gillis een duurzame 
gemeente te maken.   
 
Betere diensten en een betere kwaliteit van de openbare infrastructuur zijn fundamenteel 
omdat ze de cohesie organiseren en bijdragen tot het “samen leven”. En sinds enkele maanden 
weten we al dat de kwaliteit van het “samen leven” ook bijdraagt tot de veiligheid.  
 
Veiligheid  
 
De verschrikkelijke gebeurtenissen van 2015 hebben de mensen geschokt, de standpunten 
gekristalliseerd, iedereen tot actie gedreven, maar zelden op een geconcerteerde wijze. De 
gebeurtenissen deden de aandacht voor het Brussels Gewest, en vervolgens voor bepaalde 
gemeenten, zoals de onze polariseren. Hiervoor verwijs ik graag naar het “Kanaalplan” van 
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Minister Jan Jambon. 
 
Terwijl heel wat mensen in de strijd tegen de criminaliteit - lees als wapen in de bestrijding van 
terrorisme - alle heil verwachten van de eenmaking van de politiezones wil ik de rol van de 
nabijheidspolitie in de daling van de criminaliteit op het grondgebied van Sint-Gillis onder de 
aandacht brengen. 
 
Dankzij UNEUS en de conventie die ons sinds 2012 met de Zone en het Parket bindt, en 
dankzij de bijkomende investering van de gemeente, drong geen enkele gemeente binnen de 
zone de criminaliteit beter terug dan Sint-Gillis (in Sint-Gillis stelden we bijvoorbeeld, voor 
diefstal met geweld, zonder wapen, een daling vast van 56,10% terwijl diefstal in woningen 
daalde met 45%,), zonder dat het fenomeen zich naar de omliggende gemeenten verplaatste. 
Daarmee zetten we de grootste daling van het hele Brusselse Gewest neer.  
 
Die ervaring toont aan dat het aanhalen van de banden tussen de betrokkenen concrete 
resultaten oplevert! Via ditzelfde instrument ontwikkelen verschillende werkgroepen acties die 
de verloedering van gebouwen en huisjesmelkerij tegengaan. Gesterkt door de behaalde 
resultaten besliste het College om de investering te handhaven. Gelijktijdig zetten we ons 
preventiebeleid door en blijven we, zoals in de oriëntatienota vermeld, waakzaam voor de 
verdere evolutie na goedkeuring van het volgende vierjarenplan van “Stadsbeleid” dat tegen 
het einde van 2016 wordt verwacht. 
 
Levenskwaliteit 
 
Een actie die heel goed aantoont welke inspanningen al werden geleverd, is die van de 
wijkconciërges  waarover we u eerder al spraken. In 2016 gaat het proefproject uitgewerkt 
volgens de UNEUS-filosofie van start. Deze eerste conciërgerie wordt opgezet binnen een 
beperkte perimeter, een proefwijk. De vaststellingen op het terrein worden via de actie van een 
multidisciplinair team opgevolgd en vormen het voorwerp van een gerichte interventie. Die 
verschillen niet van de dagelijkse vaststellingen op openbare plaatsen: beschadigd 
stadsmeubilair, leegstand, gaten in het wegdek of zwerfvuil. Als dit instrument doeltreffend 
blijkt, breiden we de maatregel tot andere wijken uit. 
 
In dit verband voerden we de afgelopen jaren een actief beleid van sensibilisering en 
beteugeling op het vlak van openbare netheid. Onze gemeente is immers heel gevoelig voor de 
netheidsproblematiek; dichte bebouwing, toename van het aantal evenementen op de 
openbare weg, enz. Doordat Net Brussel de subsidie verdubbelde, kunnen we onze acties op 
dat vlak verder opvoeren en de netheid van de wijken verbeteren.  
 
Die acties zullen in het verlengde liggen van de investeringen die we de voorbije jaren 
vrijmaakten voor stadsvernieuwing. Ik sneed de kwestie van de woningproductie via de Regie 
van Grondbeleid al aan. Hier beklemtoon ik het beleid op het gebied van herkwalificatie van de 
openbare ruimten  en de aanleg en valorisatie van groene ruimten. In de periode van het 
driejarenplan worden belangrijke bouwplaatsen binnen de residentiële wijken aangevat 
(Argonnestraat, Ruslandstraat, Zwedenstraat, enz.) en in 2016 wordt het Germeaupark 
ingehuldigd dat er een pedagogische tuin bij krijgt.  
 
Bovendien blijven we investeren in projecten die de zachte mobiliteit betreffen en blijven we in 
overleg met het Gewest en de verschillende organen, waaronder de MIVB, samenwerken om 
het openbaar vervoer te bevorderen.  
 
Tot slot hebben we via de instrumenten van de wijkcontracten  de positieve invloed binnen de 
perimeters van stadsvernieuwing kunnen vaststellen. Vandaag lopen er nog steeds drie 
wijkcontracten op het grondgebied. 
 
Geschiedenis, cultuur, erfgoed 
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Ik eindig met een korte verwijzing naar de geschiedenis van onze gemeente die binnenkort 
haar 800ste verjaardag viert. Dat wordt de gelegenheid om alle inwoners van Sint-Gillis samen 
te brengen. Het Parcours d’Artistes, waarvan wij de trotse oprichters zijn, zal speciaal voor 
deze gelegenheid van de geschiedenis van de gemeente zijn doordrongen, en dat is maar een 
voorbeeld. Het College van Burgemeester en schepenen wil de culturele identiteit van Sint-
Gillis die, met veelzijdige facetten bijdraagt tot de sociale cohesie, valoriseren. 
 
Zoals ik al zei was de context waarbinnen we een plan voor de komende drie jaar uitwerkten 
heel moeilijk. We kwamen voor keuzen te staan; een daarvan was een begroting met tekorten 
voor te stellen. Hoewel de keuze niet gemakkelijk was, was ze toch doordacht; we kozen er 
immers voor zowel onze inwoners als de levenskwaliteit binnen onze wijken te beschermen.  
 
En toch moet dat deficit worden gerelativeerd omdat we conform de vraag van de 
voogdijoverheid om en bij de 1,5 miljoen euro aan gewestelijke subsidie niet inschreven op de 
begroting. We weten echter dat de voogdijoverheid ons in de loop van het dienstjaar een 
bedrag zal toekennen dat ons toelaat de begroting haast in evenwicht af te sluiten.  
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In het kielzog van de fiscale bocht die het Gewest maakte, besliste het College van 
Burgemeester en Schepenen van Sint-Gillis om het zwaartepunt van de gemeentefiscaliteit 
te verschuiven van arbeid naar vastgoed. Andere gemeenten gingen ons de afgelopen jaren 
op dat vlak voor. 

De laatste stijging van de opcentiemen op de onroerende voorheffing en personenbelasting 
dateert van 1986. Met de opcentiemen op de onroerende voorheffing zit Sint-Gillis in de 
categorie van de gemeenten met het laagste belastingtarief. 

Vanaf 2016 trekken we de opcentiemen op de onroerende voorheffing op van 2680 naar 
2960 (en sluiten daarmee aan bij de mediaan van het Gewest). De opcentiemen dalen 
daarentegen van 7% naar 6,5%. 

Gelijktijdig zal het College van Burgemeester en Schepenen (bij de stemming over de 
begroting 2016) een compensatiepremie voorstellen die de verhoging van de onroerende 
voorheffing voor gezinnen die eigenaar zijn van hun woning en nauwelijks of geen vruchten 
plukken van de verlaagde PB moet neutraliseren. Dat is met name het geval voor senioren 
die een eigen woning bezitten en geen (of nauwelijks) PB betalen of voor jonge gezinnen 
met een beperkt inkomen. De uitgave daarvan ramen we op 200.000 EUR op jaarbasis. 

De fiscale hervorming is vooral gunstig voor huurders (die in Sint-Gillis talrijk aanwezig zijn). 
Zij betalen vanaf 2016 minder personenbelasting. Dankzij die verschuiving kunnen we 
middelen vrij maken om onze dienstverlening aan de bevolking te handhaven en nieuwe 
diensten te creëren. Anderzijds willen we de eigenaars van meerdere woningen die zelf niet 
in Sint-Gillis wonen, maar al vele jaren garen spinnen bij de gunstige wind die door de 
vastgoedmarkt waait, meer doen bijdragen. 

We ramen het bedrag van deze operatie op een volledig kalenderjaar (vanaf 2017) op om en 
bij de 1,3 miljoen EUR. 

Het College wil binnen het beperkte begrotingskader het inwonervriendelijke beleid dat het 
bij het begin van de legislatuur aanvatte, verderzetten. De personeelsuitgaven (goed voor 
zowat 50% van de jaarbegroting) stijgen ten opzichte van de laatste begrotingswijzigingen 
van 2015. Die stijging is veeleer het gevolg van automatische berekeningen 
(baremaverhogingen, indexering, …). Binnen het aanwervingsplan 2016 beperken we ons tot 
een grotere opvangcapaciteit van de gemeentelijke scholen en crèches en een verbetering 
van de administratieve diensten (met een return op het vlak van de opbrengsten). De 
versterking van de dienst die instaat voor invorderingen en geschillen, komt daarbij op de 
eerste plaats. 

De uitdagingen waar Sint-Gillis voor staat, zijn talrijk; de aangroei van de bevolking creëert 
immers nieuwe noden op het vlak van uitrustingen en diensten. Afgelopen jaren leverden we 
heel wat inspanningen om de opvangcapaciteit van de scholen en crèches van de gemeente 
uit te breiden (sinds 2010 werden alleen binnen het basisonderwijs 580 nieuwe plaatsen 
gecreëerd). 

Vandaag zijn onze basisscholen aan de vraag aangepast. Volgens het beheerplan 2016- 
2018 worden er vergeleken met voorgaande jaren wel minder nieuwe klassen gecreëerd. 
Dat neemt niet weg dat het College een nieuwe secundaire school wil openen die actieve 
pedagogie promoot als blijkt dat het bestaande aanbod binnen het secundair onderwijs de 
noden niet lenigt. Op de begroting 2017 schreven we alvast een investering in om de huidige 
lokalen van de technische school Pierre Paulus (die overgaat naar de Franse 
Gemeenschapscommissie) aan te passen en vanaf september 2017 opnieuw in gebruik te 
nemen. 
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Verder voorziet het beheerplan 2016-2018 ook een oud schoolgebouw (op de ECAM-site) 
om te bouwen tot een crèche met een groot aantal opvangplaatsen. 

Algemeen wenst het College de kwaliteit van de openbare dienstverlening te handhaven. 
Daarbij wordt specifiek gedacht aan de ontwikkeling van nabijheidsvoorzieningen, die een 
rechtstreekse impact hebben op het dagelijks leven binnen de wijken. We beschikken 
daarvoor over een arsenaal aan maatregelen. Dat reikt van de wijkcontracten over preventie- 
en veiligheidsvoorzieningen tot en met het contract van sociale cohesie (dat ongeveer 30 
verenigingen op het terrein ondersteunt). Op de buitengewone begroting 2016-2018 staan 
ook werken ingeschreven om de kwaliteit van de openbare ruimte te verbeteren en zachte 
verplaatsingsmodi te valoriseren. Er zal namelijk sprake zijn van de herinrichting van het 
Voorplein van Sint-Gillis waarvan de werf in 2017 van start zou moeten gaan. Het 
beheersplan voorziet echter ook in meer gerichte investeringen in de wijken (herinrichtingen 
van kleine straten, pleintjes, enz.) 

Hetzelfde geldt voor de collectieve infrastructuren bestemd voor de bevolking die van 
aanzienlijke investeringen zullen kunnen genieten ter verbetering van de 
gebruiksomstandigheden. 

Merk op dat heel wat van die investeringen worden aangemoedigd door en kunnen rekenen 
op de steun van het Gewest en/of de gemeenschapscommissies. 

Hoofdzakelijk via het OCMW van Sint-Gillis trekken we ook heel wat middelen uit voor het 
sociale bestel; om het verdere bestaan van de integratieprojecten te verzekeren zal de 
instelling op een iets hogere dotatie kunnen rekenen. Ook voor beroepsopleiding werden 
middelen vrijgemaakt, zij het in beperktere mate. Dat maakt dat de cursussen in het kader 
van sociale promotie vanaf september 2016 doorgaan in de nieuwe lokalen aan de voet van 
de Jacques Franck torens. 
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1. Economische pijler  
 
1.2 Ontvangsten  

 
1.2.1 De ontvangsten uit overdrachten  

De ontvangsten uit overdrachten (inclusief de taksen) zijn de voornaamste bron van 
inkomsten voor de gemeente (92,30% van het totaal). 

Gemeentelijke Tax Shift 

De Gemeenteraad van 17 december 2015 keurde de wijzigingen aan de Reglementen - 
taks betreffende de opcentiemen op de roerende voorheffing (RV) en op de 
Personenbelasting (PB) goed. 

Zoals toen aangekondigd, wenst het College van Burgemeester en Schepenen ook een 
systeem van compensatiepremies in het leven te roepen. 

Die hervorming moet een verschuiving van de belastingen toelaten die de zwaksten 
ontziet. De compensatiepremie moet de negatieve impact van de hogere roerende 
voorheffing voor eigenaars die zelf hun pand bewonen neutraliseren. 

Door zich te conformeren aan de tarieven die de andere Brusselse gemeenten hanteren, 
treedt Sint-Gillis de Gewestregering bij in haar wil om de gemeentelijke fiscaliteit binnen 
het Brussels Gewest te harmoniseren. Andere gevolgen van die fiscale hervorming zijn 
dat de algemene budgettaire situatie van de gemeente erop vooruitgaat, dat onze 
dienstverlening aan de bevolking gevrijwaard blijft en dat we nieuwe diensten in het leven 
kunnen roepen. Anderzijds willen we de eigenaars van meerdere woningen die zelf  niet 
in Sint-Gillis wonen, maar al vele jaren garen spinnen bij de gunstige wind die op de 
vastgoedmarkt waait, meer doen bijdragen. 

 

PB- en OV-tarieven van alle Brusselse gemeenten voo r 2015 

taux 2015 

 
anderlecht 

IPP 

 
5,90% 

PRI 

 
3000 

taux 2015 IPP 

 
anderlecht 

 
 

5,90% 

 
 

1 

taux 2015 PRI 

 
auderghem 

 
 

1990 

 
 

1 

auderghem 6,00% 1990 auderghem 6,00% 2 woluwe-st-pierre 2200 2 

berchem-ste-agathe 7,00% 2750 bruxelles 6,00% 3 woluwe-st-lambert 2450 3 

bruxelles 6,00% 2950 evere 6,00% 4 uccle 2700 4 

etterbeek 7,50% 2966 koekelberg 6,00% 5 berchem-ste-agathe 2750 5 

evere 6,00% 3200 uccle 6,00% 6 ixelles 2760 6 

forest 7,00% 3120 woluwe-st-lambert 6,00% 7 watermael 2800 7 

ganshoren 7,00% 2990 woluwe-st-pierre 6,00% 8 molenbeek 2848 8 

ixelles 7,50% 2760 molenbeek 6,50% 9 bruxelles 2950 9 

 

jette 7,00% 3290 saint-josse 6,50% 10 etterbeek 2966 10 médiane 29

koekelberg 6,00% 3090 schaerbeek 6,50% 11 saint-josse 2980 11  
molenbeek 6,50% 2848 berchem-ste-agathe 7,00% 12 ganshoren 2990 12  
saint-gilles 7,00% 2680 forest 7,00% 13 anderlecht 3000 13  
saint-josse 6,50% 2980 ganshoren 7,00% 14 koekelberg 3090 14  
schaerbeek 6,50% 3390 jette 7,00% 15 forest 3120 15  
uccle 6,00% 2700 etterbeek 7,50% 16 evere 3200 16  
watermael 7,50% 2800 ixelles 7,50% 17 jette 3290 17  
woluwe-st-lambert 6,00% 2450 watermael 7,50% 18 schaerbeek 3390 18  
woluwe-st-pierre 6,00% 2200        
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Het is belangrijk de drie maatregelen (lagere PB, hogere OV en compensatiepremie) in 
hun totaliteit te beschouwen. Verwacht wordt dat hun gecombineerd effect vanaf 2017 
volop merkbaar zal zijn. 

 
 
 

Maatregelen  Bedragen  

Daling van de PB - 633.000 € 

Stijging van de OV + 2.158.764 € 

Sociale premie - 200.000 € 

Totaal  + 1.325.764 € 

 
 

Taksen 

Op vraag van het College stelden de gemeentediensten meerdere maatregelen en 
aanpassingen van bestaande taksen voor. De algemene opdracht luidde de tarieven 
die de gemeente Sint-Gillis hanteert te toetsen aan die van gemeenten met een 
vergelijkbaar profiel. 

Het College wenst voor zover mogelijk na te gaan of de belastinggrondslagen kunnen 
worden verruimd of de controleprocedures op het vlak van de taksen minstens kunnen 
worden versterkt. 

Het College heeft er bovendien voor gezorgd dat de geplande wijzigingen geen 
schaduw werpen op de plaatselijke economische ontwikkeling. Daarom zullen de 
prioriteiten en de verschillende partnerschappen worden geregeld door een 
kaderovereenkomst die Atrium, de gemeente en “Entreprendre à Saint-Gilles” met 
elkaar bindt. Die overeenkomst wordt in maart aan de gemeenteraad voorgelegd. 

Een aantal taksreglementen zijn intussen opgesteld of aangepast en zullen in 2016 hun 
volle effect sorteren. Dat is onder meer het geval voor: 

o de “Hoteltaks” waarbij “0-sterhotels” voortaan worden belast tegen het tarief van 
“1-sterhotels”. De tariefverhoging moet de sector verder stimuleren om het 
comfort van de hotels te verbeteren en draagt onrechtstreeks bij tot een betere 
kwaliteit van het toeristische aanbod in het Brussels Gewest; de extra 
ontvangsten worden geraamd op 90.567 EUR 

o Het optrekken tot het niveau van het gewestelijke gemiddelde van de tarieven 
voor de belasting op de verdeling van reclamedrukwerk moet extra ontvangsten 
genereren die worden geraamd op 72.000 EUR. 

In de loop van 2016 worden andere taksreglementen gewijzigd of ingevoerd, zoals: 

o de wijziging van de taks op het privatief gebruik van de openbare weg; de 
bedragen daarvan worden aangepast zodat ze dichter aansluiten bij die voor 
het commercieel gebruik van de openbare weg of het gebruik voor 
reclamedoeleinden; de extra ontvangsten worden geraamd op 270.000 EUR 

o de wijziging van de taks op de terrassen; het tarief dat de gemeente tot nog toe 
hanteerde lag onder het regionaal gemiddelde. We vestigen de aandacht    erop 
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dat de nieuwe tarieven de ligging van de terrassen in aanmerking nemen: de 
extra ontvangsten worden geraamd op 15.000 EUR 

o de  taks  op  verloederde  gevels,  de  extra  ontvangsten  worden  geraamd op 
72.000 EUR (voor een volledig jaar) 

o de wijziging van de taks op de nachtwinkels: de extra ontvangsten worden 
geraamd op 15.000 EUR. 

Het College heeft er nauwgezet op toegezien dat de geplande wijzigingen de gezinnen 
buiten schot laten en de plaatselijke en regionale economische ontwikkeling niet 
fnuiken. 

Subsidies en interventies van andere machtsechelons 

Naast een aantal hogere subsidies mag de gemeente zich in 2016 verwachten aan 
nieuwe betoelagingen, waaronder: 

o 344.671 EUR als algemene dotatie aan de gemeenten 
o 287.000 EUR voor extra tussenkomsten in de salarissen van leerkrachten 
o 154.487 EUR aan werkingssubsidies voor het onderwijs 
o 376.938 EUR aan extra subsidies voor de wijkcontracten 
o 133.448 EUR aan extra subsidie van ONE 
o 75.000 EUR aan bijkomende subsidies voor preventie. 

Gespreid over de drie jaren van het Beheerplan 2016-2018 evolueren de ontvangsten 
uit overdrachten als volgt: 

 
 

Jaar  Ontvangsten  

2016 + 1.989.707 €1
 

2017 - 59.389 €2
 

2018 + 1.924.126 € 

 
 

Het College blijft er echter op toezien dat de economische ontwikkeling niet in het 
gedrang komt. De gemeente moet ook bescherming bieden tegen de gevolgen van de 
crisis die bepaalde gezinnen treffen. Daarom moet er een correct fiscaal beleid worden 
gevoerd dat alle parameters in aanmerking neemt (economische en sociale context, 
begrotingsevenwicht,...). 

 

1.2.2 De ontvangsten uit prestaties  

De ontvangsten uit prestaties worden verregaand geactualiseerd en opgevolgd. Het 
College wenst een onderzoek van de bedragen van de heffingen en deze aan te 
passen op basis van een prospectieve en vergelijkende analyse. Gelijklopend daarmee 
wil het College de inwoners ook verder beschermen door hen infrastructuur van 
algemeen nut en diensten tegen een betaalbare prijs aan te bieden. 

 
 
 

 

1 
Tussen 2015 en 2016: + 3.120.276 € waarvan 1.130.569 euro gerecupereerd van de PB 2015 die we door een 

inkohieringsprobleem op federaal niveau toen misliepen 
 

2 
Zelfde opmerking - uitgestelde impact 
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De evolutie van de ontvangsten uit prestaties ziet er als volgt uit: 
 
 

2016 2017 2018 

5.386.488 € 5.559.391 € 5.669.628 € 

 
 

Het Beheerplan verwacht een stijging van de ontvangsten uit prestaties over een 
periode van drie jaar met 883.000 EUR. 

 
o 360.000 EUR aan nieuwe ontvangsten door het openen van de crèches 

Gabrielle Petit, Willy Peers, Vlogaert en de uitbreiding van Jourdan 
 

o 140.260 EUR aan extra ontvangsten door het openen van de Turkse Baden en 
hogere ontvangsten van het zwembad. 

Een aantal heffingen werd aangepast; zo bijvoorbeeld de heffing voor “beeldopnames” 
die de door het bestuur verstrekte service beter moet vergoeden. In 2016 worden in 
diezelfde geest andere heffingen aangepast of nieuwe ingevoerd; dat gaat onder meer 
om: 

 
o de prestatie voor rekening van derden 

o zaalverhuur 

o uitlenen van materiaal 

Er dient te worden opgemerkt dat het College in bijzondere bepalingen heeft voorzien 
teneinde de verenigings- of burgerlijke initiatieven niet te ontmoedigen. Er is namelijk 
sprake van, de initiatieven die zich inspannen voor de sociale cohesie volledig of 
gedeeltelijk vrij te stellen van heffingen. 

 
Tot slot wenst het College ook de innings- en terugvorderingsmechanismen te 
verbeteren en de oninvorderbare bedragen en onwaarden op die manier te 
verminderen. 

 
 

1.2.3 De ontvangsten uit schulden  
 

RECETTES Code écon. MB3 2015 % Budget 2016 % Plan 2017 % Plan 2018 % 

3.DETTE          
3.1 Intérêts créditeurs des titres de 
placements 

 
261 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

3.2 Intérêts créditeurs sur les comptes 
financiers 

 
264 75.000 1,36% 40.000 1,06% 40.000 1,06% 40.000 1,06% 

3.3 Intérêts de retard créditeurs sur les 
créances 

 
265 12.000 0,22% 18.000 0,48% 18.000 0,48% 18.000 0,48% 

          
3.4 Dividendes  des intercommunales 272 3.655.461 66,53% 3.728.670 98,47% 3.728.670 98,47% 3.728.670 98,47% 

3.4.1 Gaz     (SIBELGA : 551/272-01)  1.604.882 29,21% 1.604.882 42,38% 1.604.882 42,38% 1.604.882 42,38% 

3.4.2 Electricité     (SIBELGA : 552/272-01)  1.370.307 24,94% 1.370.307 36,19% 1.370.307 36,19% 1.370.307 36,19% 

3.4.3 Télédistribution (762/272-01)  152.530 2,78% 225.739 5,96% 225.739 5,96% 225.739 5,96% 

3.4.4 Eau (HYDROBRU: 874/272-01)  527.742 9,60% 527.742 13,94% 527.742 13,94% 527.742 13,94% 

          
3.5 Dividendes de participations dans les 
entreprises privées 

 
280 1.752.094 31,89% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

          
TOTAL DETTE  5.494.555 100,00% 3.786.670 100,00% 3.786.670 100,00% 3.786.670 100,00% 
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De ontvangsten uit schulden dalen tussen 2015 en 2016 met 1.707.885 EUR. Dat is 
grotendeels een gevolg van het uitzonderlijk RDE dividend van 1.752.094 EUR in 2015, 
een meevaller waar we in 2016 niet op hoeven te rekenen. De lage rentevoeten deden 
de creditrente met 35.000 EUR dalen (aanpassing aan de werkelijkheid). 

De lagere ontvangsten uit schulden worden heel lichtjes gecompenseerd door de 
hogere dividenduitkering van Brutélé, goed voor een bedrag van 73.210 EUR. 

Het Sibelga-Interfin dividend blijft de komende 3 jaar stabiel. 

De ontvangsten uit schulden zullen van 2016 tot 2018 stabiel blijven. 
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1.2.4 Inhoudingen op reservefondsen  
 
 

RECETTES Code écon. MB3 2015 % Budget 2016 % Plan 2017 % Plan 2018 % 

4.FONDS PROPRES          
4.1 Fonds propres 994 2.300.000 100,00% 0 #DIV/0! 350.000 100,00% 350.000 100,00% 

          
TOTAL FONDS PROPRES  2.300.000 100,00% 0 #DIV/0! 350.000 100,00% 350.000 100,00% 

          
TOTAL GENERAL  119.258.343  119.120.688  118.493.633  120.487.997  

 

Op het gewone reservefonds 2015 werd een bedrag van 2.300.000 € ingehouden. Op 
het plan 2017-2018 werd 350.000 EUR begroot voor 2017 en 2018. Einde 2018 
bedraagt het saldo van het gewone reservefonds 1.000.000 EUR. 

 

 
1.3 De uitgaven  

 
0,36% 

 

 

Dépenses de Personnel 

Dépenses de Fonctionnement 

Dépenses de Transferts 

Dépenses de Dette 

Dépenses de Prélèvements 

 

 

 

 

1.3.1 Beheersen van de personeelsuitgaven  
 

Net als in het vorige Beheerplan is en blijft de beheersing van de personeelsuitgaven 
een hoofdbekommernis voor het College. We ramen de personeelsbegroting 2016- 
2018, gesubsidieerd onderwijzend personeel inbegrepen, als volgt: 

 
 

Jaar  Bedrag  

2016 59.985.811 € 

2017 62.101.375 € 

2018 63.795.006 € 

 
 

Het aanwervings- en valorisatieplan, zoals voorzien in het driejarenplan, wordt 
grotendeels gecompenseerd door personeelsleden die met pensioen gaan. 

Het College verzocht het HR-Departement de precieze personeelsbehoeften van de 
verschillende diensten te monitoren. De gevalideerde aanwervingsaanvragen hangen 
grotendeels samen met nieuwe missies die een grotere werklast met zich meebrengen. 

De personeelsbehoeften van het bestuur betreffen concreet een sterkere 
professionalisering van het Departement Financiën waarvoor een controller  zou 
moeten worden aangeworven. Het College is van oordeel dat de kostprijs van deze 

6,80% 

31,70% 
50,22% 

10,92% 
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aanwerving progressief wordt gecompenseerd vermits de kosten door financieel beter 
gestuurde acties dalen. 

Idem dito voor de GAS-aanwervingen. De wetswijziging in het vlak van gemeentelijke 
administratieve sancties veroorzaakte een enorme werkoverlast. De dienst krijgt de 
versterking van 2 medewerkers niveau C die de administratieve opvolging van de GAS 
voor hun rekening nemen. De GAS vormen immers een bron van ontvangsten voor het 
bestuur. 

Tot slot worden bepaalde artikel 60 contracten omgezet naar gemeentelijke contracten; 
dit moet de stabiliteit van de ploegen binnen de dienst Openbare Netheid en de 
structurele continuïteit van die dienst verzekeren. 

Het College wilde de vraag naar valorisatie ook koppelen aan erkenning van de 
verworvenheden, motivatie en binding van het personeel. 

De personeelsuitgaven die 50,22% vertegenwoordigen van de uitgaven in 2016 stijgen 
door de inhaalbeweging die we in 2012 op het vlak van personeelsbehoeften hebben 
ingezet, door het aanwervings- en valorisatieplan en door de antwoorden die we bieden 
op de bevolkingsaangroei. De helft van de totale toename met 1.556.294 EUR gaat 
naar het Aanwervingsplan; 83% daarvan is bestemd voor onderwijs en kinderopvang. 

Om de gevolgen van de demografische boom op te vangen voorziet het College extra 
personeelsuitgaven. Die worden als volgt gespreid: 

 
 

 

Onderwijs  

 

2016 

 

2017 

 

2018 

Personeelsuitgaven ten laste van de 
gemeente 

1.123.601 € 1.331.331 € 1.550.974 € 

 
 

Afgezien van het personeel dat de Federatie Wallonië-Brussel ten laste neemt, kunnen 
we het Schoolplan dat we in 2011 opstartten dankzij verdere aanwervingen binnen het 
onderwijs voortzetten. De bedoeling van dat plan is de opvangcapaciteit van onze 
basisscholen op te voeren. 

Voor de extra klassen als gevolg van de bevolkingsaangroei moeten in 2016 12  VTE, 
in 2017 4,5 VTE en in 2018 4,5 VTE worden aangeworven, voor een bedrag van . 

Het College heeft ook een oplossing willen bieden voor het tekort aan plaatsen in de 
kinderopvangstructuren. Voor de crèches Willy Peers, Gabrielle Petit en Vlogaert die in 
2016 en 2017 zullen openen en de kinderopvang l’Amandoline moeten 25,5 VTE 
worden aangeworven. De impact van de demografische boom op het personeel voor 
kinderopvang bedraagt: 

 
 
 

 Personeelskosten: Personeelssubsidie Nettolast voor de 
gemeente 

2016 621.300 € 455.000 € 166.300 € 

2017 934.900 € 605.000 € 329.000 € 

2018 963.000 € 615.000 € 348.000 € 
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Het College besliste, zoals aangekondigd, om verdere inspanningen t.a.v. de 
demografische boom te blijven leveren en de extra kosten daarvan op zich te nemen. 

De missies van het HRM departement die vroeger onder de “Personeelsdienst” vielen, 
professionaliseerden onder impuls van het College gestaag. 

Vandaag lopen er verschillende projecten die samen moeten bijdragen tot een 
beheersing van de personeelsuitgaven door een beleid van: 

o motivering 
o hermobiliseren 
o evaluatie 
o strijd tegen het absenteïsme 

Het organigram dat onder het voorgaande Beheerplan werd opgesteld, zal in 2016 verder 
evolueren. In overleg met het College en het Directiecomité worden bepaalde diensten 
naar andere departementen overgebracht om de administratie beter te organiseren. 

Pensioenlast 

Het College besliste dat het beheer van het pensioenfonds in handen blijft van een 
externe verzekeringsgroep. We gaan dus door met de Statutariseringsplanning zoals we 
die in 2012 inzetten. De bijdrage aan het pensioenfonds daalt over de drie jaar met 
231.300 €. 

 

1.3.2 Werkingsuitgaven  

De evolutie van de werkingsuitgaven over de drie planjaren: 
 
 

2016 2017 2018 

13.040.422 € 12.324.972 € 12.446.730 € 

 
 
Voor de werkingsuitgaven geldt de volgende algemene regel: 0% groei. De enige 
uitzondering daarop vormen uiteraard de uitgaven voor de uitbreiding van de 
opvangcapaciteit van scholen en crèches. 

De grootste uitgavenverschillen betreffen dus die diensten: 

o 115.450 EUR aan energiekosten tussen 2015 en 2016: de kosten zijn berekend 
op basis van een strenge winter; het bedrag moet dus aan die uitgave worden 
aangepast. Deze kosten nemen ook de hogere capaciteit en bezettingsgraad van 
bepaalde gebouwen in aanmerking, zoals: de extra 5 klassen van de school 4 
Saisons, de bijkomende 4 klassen van de Peter Pan school, de grotere 
opvangcapaciteit van de Crèche Jourdan 

o 77.850 EUR in 2016 en 97.700 euro in 2017 als uitgaven voor schoolgebouwen: 
onderhoud en inrichting 

o 174.662 EUR voor technische prestaties van derden binnen de onderwijsdienst in 
2016 

o 59.907 EUR voor Jonge Kinderen. 
 

Modernisering van het bestuur 
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Het College gaf ook de aanzet voor een administratieve vereenvoudiging; een 
aantal projecten loopt al of ligt momenteel ter studie. Binnen het bestuur gaat 
interne controle hand in hand met een beleid van administratieve vereenvoudiging. 

De verschillende departementen lichtten hun procedures intussen al uitvoerig toe; aan 
de hand van die informatie kan in samenwerking met deze diensten en ten gunste van 
de inwoners van Sint-Gillis intern werk worden gemaakt van concrete 
vereenvoudigingsvoorstellen. 

Gelijklopend met die systematische aanpak bezorgde het College het bestuur ook 
een scoretabel van initiatieven met betrekking tot het interne beheer die de 
komende drie jaar moeten worden geconcretiseerd. 

Het gaat met name over: 

o de oprichting van de cel overheidsopdrachten 

o de invoering van een elektronisch mailbeheersysteem 

o de invoering van een geïntegreerde database die de gedeelde verwerking en 
raadpleging tussen de verschillende administratiediensten moet 
vereenvoudigen 

o het informatiseren van de bestelbonprocedure 

 
Die verschillende projecten, die ook in de buitengewone functionele pijler worden 
toegelicht vermits ze een aanzienlijke investering vertegenwoordigen, zorgen onder 
meer voor: 

o een vereenvoudiging van de procedures 

o een kortere verwerkingstijd 

o minder werkbelasting voor de ambtenaren die bij deze verschillende processen 
zijn betrokken 

o en, bijgevolg besparingen op de werkingskosten. 

Het College herhaalde ook zijn streven om de facturatie- en invorderingsprocedures 
binnen de dienst ontvangsten te centraliseren. Dit moet het bestuur toelaten de 
ontvangsten beter op te volgen en de administratieve taken die met de invordering 
samenhangen (herinneringen,...) weg te halen bij de andere diensten. 

 
Verder werd de dienst ook gevraagd om de inning en de invordering te 
rationaliseren. 

 
Er komt een herstructurering van de diensten ontvangsten en financiën. Deze diensten 
die door hun respectieve functies intrinsiek samenhangen, zullen in de toekomst nauwer 
moeten samenwerken om tot een betere begrotingscontrole te komen; dat moet 
gebeuren via, meer bepaald, een proactieve opvolging van de ontvangsten, de 
ontwikkeling van synergieën bij de controle op de taksen, geschillen, onwaarden,... 

 
Algemeen vroeg het College om de diensten aan te duiden die voor rationalisering en/of 
nauwere samenwerking in aanmerking komen. Dit sluit aan bij de aanpassing van het 
organigram onder de supervisie van het HR Departement. 

 
Tot slot werd een procedure ingevoerd die de gemeentesubsidies toegekend aan de 
vzw’s moet controleren volgens de doelstellingen in de oriëntatienota 2013 – 2015. 
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Uitgaande van het kadaster van de subsidies aan de vzw’s dat de afgelopen jaren werd 
opgesteld en na goedkeuring van het reglement op de gemeentesubsidies kan het 
subsidiëringsbeleid nauwkeurig worden gemonitord. Dit gaat gepaard met een continue 
dialoog met de sector van de verenigingen. 

 

Rationalisering van de energie 
 
Sinds 2010 leverden we heel wat inspanningen om het energiebeheer te verbeteren en 
zo het energieverbruik voor de activiteiten van de gemeente Sint-Gillis te verminderen. 

Om het energieverbruik beter te beheren werden alle desbetreffende procedures 
gecentraliseerd bij het Departement Gemeentelijke Eigendommen. Zo werd de 
maandelijkse energieboekhouding op basis van de meterstanden die in 2008 werd 
ingevoerd, uitgebreid tot nagenoeg alle gebouwen van de gemeente. 

De gemeente neemt overigens ook deel aan het energiebeheerprogramma van Sibelga. 
En aan de groepsaankoop (gas en elektriciteit) die door Interfin wordt georganiseerd. 

In 2014 werd het energieverbruik van bepaalde gebouwen verder onder de  loep 
genomen (Pelgrimshuis, sportcentrum, Aanplantingen, opslag veegmachines, enz.). Op 
het gebied van beheer van de verwarming blijft het gebruik van de feestzaal van het 
stadhuis een regelrechte uitdaging; iedere week moet de verantwoordelijke de tijdstippen 
waarop de plaats wordt verwarmd, aanpassen. Omdat niet altijd geruime tijd vooraf 
gekend is welke activiteiten in deze zalen doorgaan, kunnen er nog  verbeteringen 
worden aangebracht. 

Zonder financiële investeringen leverden deze maatregelen energiebezuinigingen op die 
weliswaar moeilijk te becijferen zijn omdat ze samenvallen met andere maatregelen. 

Naast de kosteloze maatregelen keurden we investeringen goed waardoor we nog meer 
energie kunnen besparen zonder aan comfort in te boeten of dat zelfs nog kunnen 
verhogen. 

Dat de globale energiefactuur ondanks een groter vastgoedpark en een betere 
dienstverlening aan de bevolking (nieuwe crèches, nieuwe sportinfrastructuur, enz.) 
relatief stabiel bleef, verdient een bijzondere vermelding. 

We wijzen er ook op dat de overheidsopdrachten voor de levering van gas en elektriciteit 
voor 2014 en 2015 werden toegekend. Binnen een context van globale concurrentie als 
gevolg van de vrijmaking van de markt die nu al 8 jaar achter ons ligt, genoot de 
gemeente sinds vele jaren nooit betere tarieven. 

Ondanks een krachtige verwarmingsketel blijft de kostenbeperking van het stadhuis een 
heuse uitdaging. Voor de isolatie van dit gebouw is overleg met Monumenten en 
Landschappen nodig. Om tot een aanvaardbare consensus over de energieprestaties te 
komen moeten we ook over andere geklasseerde infrastructuur met de KCML gaan 
samenzitten. 

Al die procedures die aanvankelijk werden ingevoerd om het verbruik van gas en 
elektriciteit te controleren en te beheersen, werden ook toegepast voor de opvolging, de 
controle en de beheersing van het waterverbruik. Zo kunnen we intussen waterlekken 
snel opsporen. Op langere termijn willen we de waterinstallaties moderniseren om 
verdere besparingen binnen de gebouwen te kunnen doorvoeren. 

 

1.3.3 De overdrachtsuitgaven  
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De OCMW-dotatie vertegenwoordigt een aanzienlijk aandeel van de 
overdrachtsuitgaven. Het College vindt het essentieel om de solidariteit en hulp aan de 
meest kwetsbare doelgroepen te handhaven. De opstelling van het Beheerplan 2016- 
2018 van het OCMW gebeurde met nauwe betrokkenheid van het College. Er werden 
inspanningen gevraagd om de impact van de dotatie op de begroting van de gemeente te 
beperken (die begroting en de projectie door het OCMW worden in de gewone 
functionele pijler uitvoerig toegelicht). 

Het OCMW stelde haar projecties op aan de hand van de prognoses van het Planbureau 
(oktober 2015) over de gezondheidsindex. 

Dotatie aan de politiezone 
 
Zie hoofdstuk “Openbare orde en veiligheid” onder de functionele pijler. 

 
Gemeentelijke subsidies 

 
Het College behield het subsidiepercentage zowat op het peil van de andere jaren. Toch 
zijn er, hoofdzakelijk in 2016, een aantal verschillen; die zijn het gevolg van bijvoorbeeld 
de opening van het Hortamuseum onder een nieuwe configuratie in de marge van de 
uitbreidingen in het kader van Beliris. De verschillen worden onder het hoofdstuk “de 
functionele pijler” nader toegelicht. 

 

1.3.4 Schulduitgaven  
 
De schulduitgaven dalen tussen 2015 en 2016 met 1.470.194 EUR. We hebben het meer 
bepaald over: 

o een daling met 781 689 EUR van de uitgaven voor de leningen Brussels 
Gewestelijk Herfinancieringsfonds van de Gemeentelijke Thesaurieën (het 
equivalent staat onder de fluctuaties van ontvangsten uit overdrachten); 

o een daling met 50 000 € van de debetintresten op de rekeningen-courant als 
gevolg van de lage rentevoeten (aanpassing aan de werkelijkheid) 

o 424 966 EUR aan vervallen “klassieke” Belfius-leningen 

o 213 540 EUR aan vervallen Ethias-leningen (historisch bestemd om de start van 
het pensioenfonds te spijzen). 

De schulduitgaven dalen tussen 2016 en 2017 met 721 469 EUR. Die daling hangt 
samen met uitgaven voor de leningen Brussels Gewestelijk Herfinancieringsfonds van de 
Gemeentelijke Thesaurieën die 827 274 € lager afklopten (het equivalent staat onder de 
fluctuaties van ontvangsten uit overdrachten), terwijl de lasten van de overige 
(zogenaamde “klassieke”) leningen stegen met 105 806 €. 

1.3.5 Overboekingsuitgaven  
 
De overboekingsuitgaven stijgen tussen 2015 en 2016 met 327 659 EUR. Het bedrag 
van 927 500 EUR begroot voor de drie jaren van het driejarenplan omvat 427 500 EUR 
aan voorzieningen voor het risico van niet-inning van de onroerende voorheffing op de 
steunantennes en 500 000 EUR aan voorzieningen voor het risico van niet-inning van de 
onroerende voorheffing op handelsoppervlakte van het Zuidstation. 
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2. Gewone functionele pijler  
 
2.1. Openbare orde en veiligheid  

 
De Burgemeester gaf in 2012 het startschot voor een pilootproject dat de naam “UNEUS” 
meekreeg. Het project betreft een nieuwe manier om procedures te analyseren en is bedoeld 
om de levenskwaliteit in de wijken rond drie belangrijke pijlers te verbeteren en te 
optimaliseren: de fysieke kwaliteit van de omgeving, de sociale cohesie en de veiligheid. 

 
“Uneus” voorziet ook in een belangrijke inbreng van politiediensten die gedekt wordt  door 
een gemeentedotatie van 400.000 EUR per jaar (bovenop de wettelijke dotatie aan de 
politiezone). Gelet op de bemoedigende resultaten (een daling met 60% van bepaalde 
criminele feiten) besliste het College om deze budgetten binnen het beheerplan 2016-2018 
aan te houden. 

 
Gelijktijdig wenst het College ook de preventievoorzieningen van de programma’s die door 
het Gewest (2016-2019) en door de FOD Binnenlandse Zaken (2014-2017) worden 
gesubsidieerd verder te ontwikkelen. De preventieprioriteiten van het College  kaderen 
binnen de richtlijnen van deze instanties op het gebied van diefstalbestrijding, schoolverzuim, 
bestrijding van radicalisme, bemiddeling bij conflicten in openbare ruimten of nog, de strijd 
tegen de onveiligheid door de zichtbare aanwezigheid van buurtpolitie in openbare ruimten. 

 
Binnen dezelfde werkfilosofie van Uneus geeft het College in 2016 de aftrap voor een ander 
pilootproject: het project “wijkconciërge”. Dat zal binnen een beperkte perimeter worden 
doorgevoerd (in 2016 wordt een pilootwijk aangeduid; mocht dit instrument afdoende blijken 
dan wordt de uitbreiding tot andere wijken onderzocht). Binnen de perimeter wordt een 
multidisciplinair team van terreinwerkers samengesteld (stewards, gemeenschapswachten, 
ambtenaren van de dienst netheid, gemeentearbeiders) dat alle vaststellingen overmaakt 
aan een gecentraliseerde structuur. Die zorgt er op haar beurt voor dat deze vaststellingen 
bij de bevoegde dienst(en) terechtkomen, en dat ze enerzijds op korte termijn worden 
opgevolgd en anderzijds dat er feedback gaat naar de personen die de vaststellingen deden 
zoals terreinwerkers, bewoners, handelaars, ... In de eerste plaats betreft dit een 
administratieve reorganisatie van de diensten opdat die zonder nieuwe financiële impact zo 
dicht mogelijk zouden inspelen op de bekommernissen van de burgers. 

 
Het College van Burgemeester en Schepenen kijkt overigens uit naar het nieuwe 
vierjarenprogramma (einde 2016 – einde 2020) “Stadsbeleid” dat einde 2016 wordt verwacht 
om in overleg met het Gewest haar voorzieningen op het gebied van preventie, 
armoedebestrijding en sociale cohesie binnen de wijken te verfijnen. 

 
Het spreekt voor zich dat de regionale richtlijnen voorzien in de “phasing out” fase van de 
vroegere conventie van het stadsbeleid (degressieve subsidies: 70% van het in 2015 
toegekende bedrag voor 2016, 50% voor 2017, 30% voor 2018) in het beheerplan 2016- 
2018 werden overgenomen. 

 
Het ontwerp van aanwervingsplan 2016 voorziet in twee ambtenaren van niveau C die de cel 
"administratieve sancties” zullen komen versterken; een van die ambtenaren wordt onder het 
GECO-statuut aangeworven (kostprijs op jaarbasis: 54.592 EUR). Verhoudingsgewijs stijgen 
de ontvangsten echter veel sterker. Voor 2016 worden de ontvangsten geraamd op 280.000 
EUR (tegenover 106.710 EUR bij de laatste wijziging in 2015), voor 2017 wordt dat 308.000 
EUR en voor 2018, 338.000 EUR. Die projecties hangen samen met de goedkeuring einde 
2015 van een nieuw algemeen en voor de drie gemeenten van de politiezone “Zuid” 
gemeenschappelijk politiereglement. De bedoeling van dat reglement is de vaststellingen 
door de politie te vereenvoudigen. 
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Tot slot wil het College de dotatie voor de politiezone “Zuid” op het peil van de laatste 
begrotingswijziging 2015 handhaven. In dit verband sluit het College zich aan bij de 
aanbevelingen van de omzendbrief betreffende de “opmaak van de gemeentelijke 
begrotingen voor dienstjaar 2016”. Gezien de situatie (een hoog dreigingsniveau en lineaire 
verminderingen van de federale dotatie door een beslissing van de federale regering) mogen 
we  ons  tijdens  het  dienstjaar  evenwel  verwachten  aan  een  toename  van  de     dotatie. 

 
 
2.2 Onderwijs  

Aan het begin van de legislatuur stelde het College zich onder meer tot doel het aantal 
plaatsen binnen de gemeentelijke basisscholen op te voeren; reden hiervoor is de 
demografische druk op de gemeente Sint-Gillis, en bij uitbreiding op het hele Brussels 
Gewest. 

De afgelopen drie jaar kwamen er 434 nieuwe plaatsen bij. De komende drie jaar moeten we 
die inspanning, die aanzienlijke investeringen vergde, verderzetten. De geopende structuren 
worden geleidelijk ontwikkeld. 

Gelijklopend zal de Dienst Onderwijs de vraag nauwgezet monitoren. Die grotere flexibiliteit 
moet ons toelaten ieder jaar zo nauwkeurig mogelijk op de nood aan plaatsen in te spelen. 

De impact van die openingen kan voor 2016 als volgt worden samengevat: 
 
 

2016 2017 2018 

344.882 EUR 207.730 EUR 219.643 EUR 

 
 
Door de herschikking van het aanbod van de secundaire scholen worden de afdelingen van 
het Pierre Paulus Instituut in 2017 overgedragen aan de Franse Gemeenschapscommissie. 
In de infrastructuur tussen de Stenen-Kruisstraat en de Overwinningsstraat komt een school 
van het algemeen secundair onderwijs met actieve pedagogie. 

Deze nieuwe school moet een antwoord bieden op de vraag binnen het Brussels Gewest 
naar plaatsen in het secundair onderwijs; het BISA 3 berekende dat de leerlingenpopulatie in 
de periode 2010-2020 zal aangroeien met 12.500 eenheden. 

De overdracht zal budgettair neutraal zijn vermits het personeel ten laste van de gemeente 
(onderhoudspersoneel, secretaresse,...) dat de school van algemeen secundair onderwijs 
vereist, overeenstemt met het personeel binnen het Pierre Paulus Instituut. 

 

2.3 Jeugd, populair onderwijs, cultuur, sport, …  
 
Cultuur, of liever de culturen, maken volwaardig deel uit van de identiteit van Sint-Gillis. 
Het College van Burgemeester en Schepenen hecht daar veel belang aan vermits 
culturele activiteiten bijdragen tot de sociale cohesie. 

Vanuit budgettair opzicht zette de dienst Cultuur de afgelopen jaren in op een daling van 
de werkingsuitgaven en op meer ontvangsten uit prestaties. 

Zo stegen de ontvangsten uit de verhuur van culturele infrastructuur van 7.878 EUR in 
 

 

3 Weerslag van de demografische ontwikkeling op de schoolbevolking in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de 
Cahiers van het BISA, nr. 2, Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse, juni 2010 
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2006 naar 37.188 EUR in 2014. Die evolutie beklemtoont ook de dynamiek van de dienst 
Cultuur die het aantal culturele initiatieven de afgelopen jaren indrukwekkend deed 
toenemen. 

Gelet op de geleverde inspanningen wenst het College het budget voor cultuur te 
handhaven zodat de openbare dienst voor iedereen een hoogwaardig cultureel aanbod 
kan blijven leveren. 

In de laatste rechte lijn naar de voltooiing van de uitbreidingswerken die in de tweede 
helft van 2016 moeten zijn voltooid, kan het Hortamuseum rekenen op hogere 
subsidies. 

2016 wordt ook het jaar van de viering van de 800ste verjaardag van de gemeente Sint- 
Gillis. Alle gemeentelijke happenings, zoals het befaamde Kunstenaarsparcours zullen in 
het teken van de verjaardag staan. 

De activiteiten rond de 800ste verjaardag gaan door binnen een ruimer kader dat de inwoners 
kennis wil laten maken met de geschiedenis, de identiteit en de bijzonderheden van de 
gemeente. Deze activiteiten dragen ook bij tot het “aangenaam samen leven”. 

Ook de Jeugddienst die al vele jaren samenwerkingsverbanden met het 
verenigingsleven onderhoudt, wordt bij de uitwerking van de krachtlijnen betrokken. 

De “uitzonderlijke” steun aan de vzw Cité des Jeunes blijft in 2016 op 40.000 EUR 
gehandhaafd. Met een totale subsidie van 50.000 EUR die in 2015 – in twee schijven van 
20.000 EUR en 30.000 EUR - werd toegekend, moet deze steun de vzw die  een 
belangrijke speler is voor het Jeugdbeleid van de gemeente toelaten uit de crisis te 
geraken. Die steun zal geleidelijk worden teruggebracht tot het niveau van 2013, namelijk 
10.1 EUR. 

Met deze enveloppe moet de Jeugddienst het beleid van het schepenambt dat op 3 pijlers 
steunt, kunnen voortzetten: 

o een programma met allerhande activiteiten, animatie,.... hoofdzakelijk tijdens 
de schoolvakantie in de zomermaanden: het programma SPLASH 

o de ondersteuning van het verenigingsleven: beheer van de projectoproep 
“subsidies” en van de steun aan de partners van de dienst 

o de animatie van het “Jongereninformatiepunt” dat het College in 2015 
inhuldigde. Deze structuur wil in de eerste plaats samenwerken met 
verenigingen en instellingen die zich inzetten voor de Jeugd en jongeren 
begeleiden. Met de oprichting van het JIP ontwikkelde het College een 
instrument dat acties ten behoeve van de jeugd wil coördineren. 

“Samen Leven” in de hand werken betekent ook dat de bevolking over gezamenlijke 
infrastructuur zoals sportuitrustingen moet kunnen beschikken. 

Dankzij een strikt beheer van de ter beschikking gestelde infrastructuur en een geleidelijke 
stijging van de tarieven kunnen we op het vlak van sport meer ontvangsten uit prestaties 
binnenrijven. 

Het College wil dat de Sportdienst haar inspanningen voor een kwaliteitsvol aanbod, een 
democratische toegang voor iedereen, waarden van burgerzin en maatschappelijke 
aanpassing gekoppeld aan sportbeoefening en bevordering van de gezondheid voortzet. 

Een beleid van gedifferentieerde tarieven en een beleid dat clubs en verenigingen 
ondersteunt, zoals het reglement en de verschillende partnerschapsovereenkomsten met 
de   sportverenigingen   dit   definiëren,   moeten   het   gebruik   van   de   infrastructuur  in 
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overeenstemming met de doelstellingen van de gemeente in de hand werken: impact voor 
de inwoners van de gemeente, sociaal karakter, sportieve kwaliteit. 

Dergelijk tariefbeleid laat ons toe de ontvangsten te handhaven op een peil dat de 
leefbaarheid van de verstrekte dienst garandeert. We merken op dat er in de periode 
2013-2015 heel wat inspanningen werden geleverd op het vlak van tarieven en 
invordering: 

o herziening en verhoging van de tarieven voor het zwembad in 2013 

o herziening en verhoging van de tarieven voor de volledige infrastructuur 
(exclusief zwembad) in 2014 (toepassing seizoen 2015-2016) 

o invoering van een geautomatiseerd beheer van de overeenkomsten, 
planningen en dekking van de stortingen (seizoen 2015-2016). 

We beklemtonen de extra ontvangsten door de heropening van de Turkse baden en een 
toename van de ontvangsten uit het zwembad. In dit verband wenst het College dat het 
zwembad ook op zondag geopend zou zijn. 

De komende drie jaar worden nog heel wat nieuwe projecten verwezenlijkt, met name 
dan op de ECAM-site waar nieuwe sportvoorzieningen komen (zie ook het hoofdstuk over 
de buitengewone functionele pijler). 

 

2.4 Sociale zekerheid en sociale bijstand  

Het OCMW is het belangrijkste instrument van het sociale beleid van de gemeente. In het 
Beheerplan 2016-2018 zijn volgende bedragen opgenomen voor de dotatie: 

o 2016 = 16.379.677 EUR 

o 2017 = 17.123.380 EUR 

o 2018 = 17.744.675 EUR 

Geheel volgens de richtlijnen van de voogdijoverheid werden inspanningen van het OCMW 
gevraagd. De voorgestelde evenwichten hebben tot doel de financiële inspanningen te 
combineren met het behoud van de actie van het OCMW in het kader van zijn wettelijke 
missies en de verderzetting van de projecten. 

Na de verschillende overlegrondes die tussen de gemeente en het OCMW plaatsvonden, 
legde het openbaar centrum een financieel plan voor waarvan we de richtlijnen als volgt 
kunnen samenvatten: 

o geen toename van het aantal personeelsleden, tenzij gesubsidieerde betrekkingen 

o de personeelskosten stemmen overeen met de kosten die in 2016 werden begroot, 
verhoogd met de jaarlijkse indexering van 1/7 en de baremaverhogingen (coëfficiënt 
1,013) 

o de werkingskosten werden jaarlijks met 1% geïndexeerd 

o de kosten voor de herverdeling : 

- in het leefloon is een jaarlijkse toename met 2% van het aantal begunstigden 
opgenomen, evenals een indexering van het bedrag op 1 juli met 1%, naast de 
hypothese die voor de personeelskosten in aanmerking werd genomen 

- wat de hulp in natura, de verplaatsingskosten en de energiesteun betreft, werd 
een jaarlijkse toename met 2% gepland 
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- uitgaande van de evolutie van de uitgaven, werd voor de herverdeling van de 
gezondheidskosten (hospitalisatiekosten, kosten ambulante zorgen en 
farmaceutische kosten) een groei op jaarbasis met 3% in aanmerking genomen 

- de volledig terugbetaalde zorgen (medische ERI) daalden voor 2018 met 10% op 
jaarbasis, meer bepaald van 2.000.000 EUR naar 1.620.000 EUR (een 
toenemend deel van deze steun zou immers niet langer via het OCMW worden 
toegekend). 

o de ontvangsten uit prestaties : 

- op de meeste ontvangsten uit prestaties pasten we een jaarlijks groeipercentage 
van 1% toe 

- de ontvangsten van gerecupereerde kosten voor de terbeschikkingstelling van 
arbeiders in het kader van artikel 60§7 worden over de drie jaar gehandhaafd op 
1.200.000€. 

o de ontvangsten uit overdrachten : 

- op de ontvangsten uit tussenkomsten van het RIZIV, het Bijzonder Fonds voor 
maatschappelijk welzijn, werd een jaarlijks groeipercentage van 1% toegepast 

- bepaalde ontvangsten uit overdrachten blijven op het peil dat we vastlegden in 
2015 (Energiesubsidie, sociale coördinatie, subsidie compensatie 
werkloosheidsuitkering,…). 

Het College behield de OCMW-dotatie, goed voor 30% van de exploitatiebegroting, om het 
hoofd te kunnen bieden aan eventuele stijgingen van de OCMW-steunmaatregelen. De 
missies van het OCMW worden almaar complexer terwijl het centrum te maken krijgt  met 
een grotere kwetsbaarheid van haar doelgroepen. Daarom is het meer dan ooit belangrijk 
om de solidariteitsmechanismen te behouden. 

Het College ontwikkelt op gemeenteniveau ook een reeks acties die de tewerkstelling en 
de opleiding ten goede moeten komen. 

Vanuit de gemeentedienst tewerkstelling en opleiding werkten de actoren en operators van 
socioprofessionele inschakeling nauw met elkaar samen en stemden zij hun inspanningen 
op elkaar af. 

Op het vlak van tewerkstelling wordt de steun aan de plaatselijke partners behouden, 
aangepast en nog versterkt. Zo besliste het College om het Huis voor Tewerkstelling en 
Opleiding van Sint-Gillis een subsidie toe te kennen van 50.000 EUR per jaar. De subsidie 
van de Lokale Missie werd opgetrokken tot 44.000 EUR. 

De Dienst Tewerkstelling en Opleiding van de gemeente en het Huis van de Opleiding 
werken perfect met de partners samen om de prioritaire acties die moeten worden versterkt 
te stimuleren en ten bate van de tewerkstelling te ontwikkelen. 

Het College werkte overigens een “Lokaal Pact” voor tewerkstelling en opleiding uit. Dit 
beoogt een georkestreerd lokaal antwoord dat aangepast is aan de behoeften die 
terreinmedewerkers, ondernemingen en gebruikers hebben op het vlak van 
sociaaleconomische ontwikkeling van het grondgebied. Het instrument wordt begin 2016 
geformaliseerd en door alle actoren van SPI gevalideerd. 

Een van de belangrijke onderdelen van de gemeentelijke actie betreft sociale cohesie . 

Gelet op de gewestelijke context en de wil van het College om het beleid op het gebied van 
sociale cohesie te reorganiseren keurde de gemeenteraad tijdens haar zitting van 14 
december 2015 de oprichting van een nieuwe vzw van sociale cohesie, “Samen voor 1060” 
goed. 
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“Samen voor 1060” wordt belast met de coördinatie van het sociale-cohesieprogramma dat 
vroeger onder het beheer van de Lokale Missie viel. Hierdoor kan de Lokale Missie haar 
acties voortaan toespitsen op socioprofessionele inschakeling. We schreven een subsidie op 
de begroting van 35.000 EUR in; daarmee moeten de noodzakelijke  omstandigheden 
kunnen worden ontwikkeld voor een correcte en duurzame ontwikkeling van deze nieuwe 
structuur. 

Geheel in overeenstemming met de instructies van de Franse Gemeenschapscommissie 
vulde de gemeente de enveloppe van FIPI-subsidies (241.690 EUR) aan met 41.980 EUR. 
Dit brengt de inhoud van de enveloppe die de Franse  Gemeenschapscommissie 
rechtstreeks kan overmaken aan de vzw’s die steun krijgen van het Gemeentelijk contract 
van sociale cohesie op 686.379 EUR. 

 

2.5 Crèches en Jonge kinderen  

Het College blijft inspanningen leveren om het hoofd te bieden aan de demografische boom. 

Afgezien van de structuren die in 2016 en in 2017 in gebruik worden genomen en die een 
impact zullen hebben op de werking zet de dienst Jonge Kinderen de schouders onder het 
project van de grote crèche op de ECAM-site. 

De crèche Gabrielle Petit aan de Emile Féronstraat 12 beet in januari 2016 de spits af en 
biedt opvangplaats voor 18 kinderen. Deze structuur is in het bezit van een ONE-erkenning 
en levert 10 extra plaatsen op. l’Espace 143 (Munthofstraat 143) met plaats voor 8 kindjes 
verhuisde meteen na opening naar deze nieuwe ruimte. 

Anderzijds opent ook de opvanghalte l’Amandoline in januari 2016 de deuren. Deze 
eveneens door ONE erkende structuur zorgt voor de opvang van 10 kinderen van wie de 
ouders een parcours socioprofessionele inschakeling afleggen. Het type opvang van dit 
project verschilt van dat van een crèche. Ouders kunnen hun kinderen op heel specifieke 
tijdstippen of tijdens een deel van hun opleiding, alfabetiseringscursus, aanwervingsgesprek, 
enz. aan de zorgen van de medewerkers van de opvanghalte toevertrouwen. Het OCMW en 
het Huis van de Tewerkstelling sloten een samenwerkingsverband om de goede werking van 
deze structuur te verzekeren. 

De crèche Ketje aan de A. Demeurlaan 33 voert haar opvangcapaciteit op met de opening 
van een extra afdeling in de lokalen aan de Munthofstraat 120. Die 15 extra plaatsen binnen 
een structuur die door Kind & Gezin is erkend, komen er in de eerste helft van 2016. 

In het kader van het Wijkcontract “Park-Alsemberg” opent de crèche Willy Peers de deuren 
in het tweede kwartaal van 2016. In de lokalen aan de Vorstsesteenweg 193-195 kunnen 24 
kinderen worden opgevangen. Deze structuur wordt erkend door ONE. 

Einde 2016 vangt de door ONE erkende crèche Vlogaert 24 kinderen op in een nieuw 
gebouw aan de Vlogaertstraat nr. 4. 

In 2017 wordt het startschot gegeven voor de grootscheepse werken op de ECAM-site waar 
een nieuwe grote crèche komt. Die nieuwe structuur die door ONE zal worden erkend, biedt 
ruimte voor 149 kinderen. 

Tot slot komt er tegen 2018-2019 in het kader van het Wijkcontract “Voorplein-Morichar” een 
nieuwe opvangstructuur voor Jonge Kinderen die voor bijkomende plaatsen zal zorgen. In de 
loop van 2016 worden de locatie en de opvangcapaciteit van dit nieuwe project bepaald (een 
van de mogelijkheden die worden onderzocht is de Munthofstraat). 

Over de volledige periode van het Plan 2016-2018 worden meer dan 240 nieuwe 
opvangplaatsen voor jonge kinderen gecreëerd. 
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2.6 Openbare netheid  

Openbare netheid blijft op de prioriteitenlijst van het College staan. Er heerst intussen 
stabiliteit in de ploegen. Sint-Gillis telt ongeveer 100 ambtenaren die zich toeleggen op de 
netheid van de gemeente. Bepaalde ambtenaren die onder een art. 60 contract staan, zullen 
voortaan als contractueel in dienst worden genomen. 

 
 

Ambtenaren toegewezen  Aantal ambtenaren = VTE  

aan het reinigen van de 
wegen 

71 

aan afvalbeheer 10 

aan het onderhoud van 
gebouwen 

2 

aan andere taken die 
samenhangen met netheid 

10 

anti-graffiti en stadsmeubilair 6 

TOTAAL:  99 

Statutairen 22 

Contractuelen 33 

Art. 60 44 

 
 
De stijging van de gewestdotatie die in 2016 op de buitengewone begroting voor de 
vernieuwing van rollend materieel werd ingeschreven, zal in 2017 en 2018 worden bestemd 
voor de werking van de dienst Netheid. 

Als gevolg van de zesde staatshervorming en na overleg sloot de gemeente Sint-Gillis een 
nieuwe samenwerkingsovereenkomst met Net Brussel wat moet leiden tot een betere 
spreiding van de gewestelijke en gemeentelijke interventies. 

De “nette wijkacties” die al sinds 2010 bestaan en voortvloeien uit een samenwerking met de 
Preventiediensten, de Politie, het Gewest en Openbare Ruimten leveren voortreffelijke 
resultaten op en tonen dat een gerichte analyse en werking door ambtenaren die de wijk 
kennen meer vruchten afwerpt. Deze werkwijze is een voorafspiegeling van de toekomstige 
wijkconciërges. 

De operaties hebben geen rechtstreekse impact op de werking, maar verbeteren de 
inspanningen en de doeltreffendheid van de terreinwerkers aanzienlijk. 

Afgezien van de gemeentelijke diensten die ook in de toekomst kosteloos grof huisvuil 
ophalen en graffiti verwijderen, gaat de gemeente in samenwerking met Net  Brussel, 
Recupel      en      Spullenhulp      door      met      het      experiment       rond mobiele 
stortplaatsen/containerparken. Door het grote succes van deze operatie komen er in 2016 
drie ophaalrondes. 
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Deze acties zijn een voor een diensten aan de bevolking die bijdragen tot een netter uitzicht 
van de wijken. 

Het luik repressie werd eveneens ontwikkeld. Het College wenst dat de gecombineerde actie 
van administratiefrechtelijke sancties en taks op de netheid van de openbare weg de strijd 
tegen onwellevendheid en viezigheid nog verder aanbindt. 

De bevolking zal op dit vlak verder worden gesensibiliseerd. Daarbij zal men zich in de 
eerste plaats richten op de jonge generaties. Samen met de dienst onderwijs  zullen 
meerdere projecten in het leven worden geroepen. 

Om de kosten voor het verwijderen van graffiti te drukken wordt via het Wijkcontract 
“Voorplein-Morichar” een pilootproject gestart. Na een nauwkeurige inventarisering van de 
“hot-spots” wordt voorgesteld om de luiken en gevels te voorzien van fresco’s (in 
samenwerking met het kunstonderwijs van Sint-Gillis) of om ze om te vormen tot 
groengevels. 
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3. Buitengewone functionele pijler  

Het College kende voor de komende 3 jaar 2 strategische prioriteiten aan de investeringen 
toe: een verhoging van de opvangcapaciteit van (overwegend) de scholen en crèches van de 
gemeente als antwoord op de bevolkingstoename en het beleid van stadsvernieuwing 
(inclusief de ontwikkeling door de Regie van Grondbeleid van nieuwe openbare huisvesting 
die in het kader van de wijkcontracten door het Gewest wordt gesubsidieerd. Een van de 
hoogtepunten van deze driejarige periode wordt de heraanleg van het binnenterrein van de 
huizenblokken waar vroeger de ingenieursschool ECAM was gevestigd. Dit project wordt 
geraamd op ongeveer 17 miljoen euro, waarvan een groot deel (meer dan 10 miljoen euro) 
wordt gesubsidieerd. 

Daarbij moeten nog de investeringen worden geteld die onontbeerlijk zijn voor het onderhoud 
en de beveiliging van de gebouwen en uitrustingen van de gemeente en voor het 
moderniseren van het gemeentebestuur (overwegend door de aankoop van krachtigere soft- 
en hardware). 

Het beheerplan voorziet een investering van 41.743.480 EUR verdeeld over 3 jaar,  waarvan 
19.892.133 EUR wordt gefinancierd via een lening. 

 

3.1 De prioritaire domeinen onderwijs en het jonge kind  

Zoals in de inleiding van deze nota al aangestipt, vormt een grotere opvangcapaciteit van de 
gemeentelijke scholen en crèches al sinds 2010 een prioriteit. Tijdens de driejarige periode 
werd op dat vlak al heel wat werk verzet. 

Met het oog op de verderzetting van het uitbreidingsprogramma voorziet het beheerplan 
2016-2018 in de aanpassing van een groot aantal lokalen. Afgezien van een uitbreiding van 
het aanbod worden ook verschillende werken gestart met het oog op het onderhoud van de 
schoolgebouwen en op betere opvangomstandigheden. Het betreft meer bepaald de 
volgende werkzaamheden: 

o de renovatie van het sanitair in de school Ulenspiegel 
o de heraanleg van de overdekte speelplaats van gemeenteschool 1-2 
o de uitbreiding van de refter van de Peter Panschool. 

Overigens zullen bepaalde van die werken ook een positieve impact hebben op het 
energieverbruik; enkele voorbeelden: 

o de vervanging van de ramen van meerdere schoolgebouwen (J.J. Michel, Peter Pan, 
Academie voor Schone Kunsten, …) 

o het aanbrengen van zonnepanelen op de gebouwen aan de Stenen-Kruisstraat en de 
Overwinningsstraat 

In 2016 verhuist de sociale promotie naar een nieuw gebouw in de Vlogaertstraat (reeds 
gefinancierd, met name in het kader van het wijkcontract “Fontainas”). De uitrusting van de 
nieuwe infrastructuur vergt in 2016 een uitgave van 62.000 EUR. 

De heroriëntering van het aanbod op het vlak van secundair onderwijs brengt een reeks 
aanpassingen teweeg aan de lokalen die momenteel worden gebruikt door het technisch en 
beroepsonderwijs (vb. het centrale gebouw wordt aangepast en er komt een 
wetenschappelijk en een talenlaboratorium). Andere werkzaamheden betreffen het 
onderhoud van het gebouw (zoals de renovatie van het raamwerk). 
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De financiële impact voor het secundair onderwijs is als volgt verdeeld: 
 
 

Jaar  Investeringen  Schulden  
2016 349.500 € 39.300 € 
2017 2.423.500 € 865.400 € 
2018 70.000 € 70.000 € 

 
Om onderwijs aangepast aan de 21ste eeuw aan te bieden en om de digitale kloof die vaak 
op jonge leeftijd ontstaat te dichten, wordt zowel binnen het basisonderwijs als het secundair 
onderwijs een multimediaplan uitgewerkt. Op de begroting van 2016 schreven we hiervoor 
een bedrag van 90.500 euro (via lening) in. 

Wat de jonge kinderen betreft, staat de nieuwe crèche met een hele grote opvangcapaciteit 
op de ECAM-site centraal. Voor een optimale omkadering wordt de crèche met 134 plaatsen 
in verschillende kleine eenheden opgedeeld. Die vestiging zorgt ook voor een aantal 
schaaleconomieën, bv. het secretariaat, de directie, de schoonmaak en de logistiek (zie ook 
de paragraaf betreffende de ECAM-site). 

We vestigen de aandacht erop dat het College zich er in het kader van het pas opgestarte 
wijkcontract “Voorplein-Morichar” toe verbonden heeft een extra crèche te voorzien. 

Het beheerplan voorziet ook de uitrusting van de recent ingehuldigde crèches en de 
vervanging van verouderd materiaal in de oudere crèches. 

 
 
3.2 Stadsvernieuwing en huisvesting  

Sint-Gillis investeert al heel wat jaren aanzienlijk in stadsvernieuwing. Dat neemt 
verschillende vormen aan: verfraaiing van de openbare ruimte, begroening van bepaalde 
ruimten, het aanmoedigen van particulieren om bij te dragen tot een betere kwaliteit van de 
constructies door de toekenning van premies, verbetering en beveiliging van de zachte 
verplaatsingsmodi, … Het College van Burgemeester en schepenen wil dit beleid steeds 
koppelen aan een beleid van betaalbare huisvesting door de Regie van Grondbeleid 
teneinde de gezinnen die in Sint-Gillis wonen te stabiliseren. Merk op dat deze programma’s 
verregaand worden gesubsidieerd. 

� De gemeente telt momenteel drie wijkcontracten die de komende drie jaar een 
financiële impact zullen hebben: 

o het wijkcontract “Bosnië” dat afloopt in december 2016 (+ 2 jaar om de 
projecten volledig af te ronden). Het vlaggenschipproject van dit wijkcontract, 
dat door de gewestregering werd goedgekeurd, is zonder enige twijfel de 
herkwalificatie van de ECAM-site; dit project betreft nieuwe 
sportvoorzieningen, de creatie van een grote crèche met centrale keuken, 
lokalen voor verenigingen en de aanleg van een nieuw park binnen het 
huizenblok. De bouwplaats moet aanvang 2017 starten en loopt over een 
geraamde duur van 24 maanden. 

 
Het totaal aan investeringen die voor de verwezenlijking van de 
werkzaamheden  op  de  begroting  moeten  worden  ingeschreven,  bedraagt 
16.900.000 EUR. Dit bedrag wordt verdeeld over de gemeentelijke begroting 
en over de begroting van de Regie van Grondbeleid; de gemeente schrijft in 
2016 11.800.000 EUR in op haar begroting (sportvoorzieningen,  crèche, 
park); de Regie (voorzieningen voor verenigingen) neemt 5.100.000 EUR voor 
haar rekening (de inschrijving is gepland voor dienstjaar 2016). 
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We verwachten dat de uitgaven die op de begroting van de gemeente worden 
ingeschreven, worden gedekt door een subsidie van 7.682.524 EUR van het 
Gewest voor het duurzaam Wijkcontract Bosnië, en aanvullend in het kader 
van het beleid ter ondersteuning van investeringen voor grote 
sportinfrastructuur. De uitgaven voor de crèche zullen door de Franse 
Gemeenschapscommissie worden gedekt. Het geraamde te ontlenen bedrag 
bedraagt daardoor 4.117.476 EUR. 
De uitgaven die op de begroting van de Regie van Grondbeleid worden 
ingeschreven, moeten worden gedekt door een subsidie van het Gewest voor 
het Duurzaam Wijkcontract Bosnië a rato van 2.671.141 EUR en door een 
krediet van 2.428.859 EUR. 

o het wijkcontract “Voorplein – Morichar” dat in 2016 werd opgestart (en loopt 
tot december 2019). Vermits de Gewestregering het actieprogramma pas heel 
onlangs goedkeurde, bevat het beheerplan voor dit wijkcontract enkel 
voorzieningen; die moeten de komende maanden verder worden uitgewerkt. 
Dat stelt uiteraard geen enkel probleem aangezien de betreffende projecten 
volledig door het Gewest worden gesubsidieerd. 

o De meeste projecten van het wijkcontract “Park – Alsemberg” (het oudste van 
de drie wijkcontracten) zijn al verwezenlijkt; resten nog een aantal 
vernieuwingen van woongebouwen die in 2016 starten. Dat is het geval voor 
een geheel van gebouwen in de onmiddellijke omgeving van de bareel van 
Sint-Gillis (kruispunt Park – Alsemberg). Deze projecten worden verregaand 
gesubsidieerd en worden door de Regie van Grondbeleid uitgevoerd. 

� De constructie en renovatie van woningen met een ma tige huurprijs via de 
regie van grondbeleid  

Het ontwerp van de patrimoniumbegroting 2016 van de Regie van Grondbeleid omvat 
3 luiken: 

o Een begroting voor aankopen: er is een bedrag van 4.000.000 EUR 
voorzien voor aankopen binnen het nieuwe Wijkcontract “Voorplein-Morichar” 
(deze transacties zijn volledig of nagenoeg volledig gesubsidieerd) en een 
bedrag van 88.800 EUR voor de verwerving van een speelplaats op de 
ECAM-site. Het wijkcontract “Voorplein-Morichar” is uit de startblokken; de 
gemeente zit momenteel in de fase van prospectie en 
vastgoedonderhandeling. Momenteel loopt een project voor de aankoop van 
een groot opbrengstgebouw en van een gebouw van een voormalige 
autodealer. De bedoeling is om dit vastgoedcomplex volledig te verbouwen 
om er een crèche, woningen en een toegang tot een klein openbaar park 
binnen het huizenblok onder te brengen. 

 
o Een begroting voor grote renovaties: een bedrag van 9.383.687 euro 

(waarvan 7.394.153 euro via subsidies) is voorzien voor de afwerking van de 
lopende bouwplaatsen (gebouwen aan de Waterloosesteenweg 103, Wilhelm 
Tellstraat 48, Vorstsesteenweg 111, Fortstraat 11, ...), en voor de 
bouwplaatsen die in 2016 zullen starten. Merk op dat de gebouwen werden 
verworven in het kader van de wijkcontracten (gesubsidieerd, inclusief 
aankoop en renovatie). Zoals hiervoor al uitgelegd wordt een deel van deze 
begroting besteed aan de renovatie van bepaalde gebouwen op de ECAM- 
site. 
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o Een budget voor het onderhoud van de gebouwen die door de Regie van 
Grondbeleid worden beheerd: de Regie van Grondbeleid beschikt over een 
groot vastgoedpark (meer dan 800 woningen) dat regelmatig onderhoud vergt. 
In 2016 wordt een budget voorzien om het comfort en de veiligheid van de 
bestaande woningen te verbeteren (toegangsbeveiliging, vervangen van de 
dakramen, vervangen van de convectieverwarming door centrale verwarming, 
…). Een deel van dit budget wordt ook gebruikt voor de valorisering van het 
patrimonium (geklasseerde gevel van het Fontainshof, restauratie van het 
trappenhuis van hotel Hannon, …). De voorziene werken beogen algemeen 
het gemeentelijk patrimonium in een goede staat te behouden en nieuwe 
technieken te implementeren, m.a.w. de gebouwen aan te passen aan de 
nieuwe reglementeringen. 

 
We wijzen erop dat de budgettaire situatie van de Regie van Grondbeleid de 
afgelopen jaren verbeterde, door een heel beperkte lening waardoor de schuld kon 
worden teruggebracht. In 2016 wordt 1.165.963 EUR aan kapitaal en interesten 
terugbetaald. 

 
� Het College plant ook haar beleid van herkwalificatie van de openbare ruimte en 

promotie       van       zachte       verplaatsings modi        door        te        zetten. 
Het voornaamste project van deze driejarige periode is de heraanleg van het Sint- 
Gillis Voorplein voor een totaal bedrag van 1,8 miljoen euro (1,2 miljoen euro daarvan 
neemt het Gewest in het kader van het DIP voor haar rekening). 

 
Er staan nog andere projecten gepland die de heraanleg van de openbare weg 
betreffen: 

 
o dit gaat om de Ruslandstraat en de Argonnestraat, voor een totaal bedrag 

van 850.000 euro. Die werken die initieel door Beliris zouden worden 
gedragen binnen het Wijkcontract “Zuid-Fontainas”, worden door een 
gebrek aan baten bij Beliris uitgevoerd in het kader van het DIP (765.000 
euro subsidies). 

o de Zwedenstraat en de Claesstraat tussen Merode en Fonsny, die al heel 
lang wachten op renovatie; die werd telkens uitgesteld wegens de 
geplande werken in het kader van het BBP Fonsny 1. Die zal plaatsvinden 
na voltooiing van de constructie van de gebouwen. Het totale bedrag van 
die werken wordt geraamd op 450.000 euro verdeeld over 2 dienstjaren 

o de Amerikaanse straat voor een budget van 300.000 euro, in aansluiting 
op de uitbreiding van het Hortamuseum. 

 

Verder is voorzien om in 2016 een bedrag van 770.000 euro uit te trekken, dat 
volledig wordt gesubsidieerd binnen het Wijkcontract “Bosnië”. Die middelen zullen 
worden aangewend voor een ludiek netwerk en voor de heraanleg van de 
kruispunten van de Bosniëstraat. 

Het beheerplan voorziet onder de post eigen middelen ook enkele investeringen ter 
bevordering van het fietsgebruik (zo wordt onder meer het programma voor de 
installatie van beveiligde fietsboxen verdergezet). We beklemtonen vooral dat de 
meeste investeringen die autobestuurders tot alternatieve vervoerswijzen moeten 
aanzetten, worden gefinancierd door externe begrotingen (MIVB, Mobiel   Brussel,...). 
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� BBP Zuid en gevangenissen, GOP  

Het Gewest keurde recent het richtschema van de Zuidwijk goed. In het vooruitzicht van 
een uitnodiging om samen met de gemeente Anderlecht een gezamenlijk BBP te 
ontwikkelen wordt een bedrag van 250.000 euro voorzien. 

Aan het begin van de legislatuur stemde de gemeenteraad over de herziening van het 
GOP. De gemeente wacht nog op de goedkeuring van het GPDO op Gewestniveau; voor 
de verwezenlijking daarvan die voor het einde van de legislatuur moet plaatsvinden  is 
een bedrag van 180.000 € voorzien. 

Met het oog op de renovatie van het gevangenisterrein, is eveneens  voorlopig een 
bedrag van 250.000 euro voor een gemeenschappelijk BBP samen met de gemeente 
Vorst voorzien. 

 
� Openbare netheid  

De aanzienlijke stijging van de gewestdotatie afkomstig van ANB moet in 2016 de 
aankoop van krachtiger rollend materieel toelaten. Hiermee is een totaal bedrag van 
340.000 euro gemoeid. Merk op dat de betreffende enveloppe vervolgens zal worden 
besteed aan het dagelijkse beheer van de netheid (gewone begroting). 

 
3.3 Erfgoedbeheer en modernisering van de gemeentel ijke administratie  

Het gemeentebestuur omvat een groot aantal gebouwen die over het volledige grondgebied 
van de gemeente liggen verspreid. Het gebruik is bijzonder divers: administratieve diensten, 
culturele en sportvoorzieningen, schoolinfrastructuur, crèches, enz. 

 
Bepaalde, zo niet de meerderheid van die gebouwen zijn meer dan honderd jaar oud en 
vergen regelmatig onderhoud. Aangezien het een groot aantal investeringen betreft (met 
name voor de voorzieningen die bij de bevolkingstoename moeten aansluiten) heeft het 
College van Burgemeester en Schepenen beslist om de toekomstige projecten te beperken 
en om zich toe te leggen op de verbetering van de kwaliteit van de bestaande gebouwen en 
uitrustingen 

 
De inspanningen die de afgelopen jaren werden geleverd, zullen krachtdadig worden 
voortgezet. Het is de bedoeling om tijdens de volgende driejarige periode 952.000 EUR te 
investeren in warmteproductiesystemen door een aantal stookketels te vervangen (o.a. de 
stookketels van de gemeenteschool 1-2, van de Franstalige bibliotheek, van het Huis van 
Culturen, van het opleidingscentrum “Les ateliers du Midi”), door de verwarmingsdistributie te 
vervangen (in de Ecole Nouvelle en in het cultureel centrum Jacques Franck) en door 
zonnepanelen te plaatsen (Pierre Paulus instituut). 

 
Er wordt ook een bedrag van 2.320.000 EUR voorzien voor het vervangen of het onderhoud 
van de ramen (Stadhuis, de school J.J. Michel, de school Pierre Paulus, de gemeentelijke 
garage, op het nr. 14 van de Studentenstraat en van de crèche Jourdan). 

 
In het kader van de ECAM wordt bij de bouw en renovatie rekening gehouden met efficiënte 
normen op het gebied van energieverbruik (EPB, voorbeeldgebouwen, enz.); dit moet de 
exploitatiekosten van deze gebouwen verder drukken. 

 
Afgezien van de gemeentelijke gebouwen die op het vlak van energieprestaties moeten 
worden verbeterd, vergen andere infrastructuren eveneens grootschalige ingrepen. Dat is 
het geval voor het Mariënstadion gezien de toestand waarin dat verkeert; anderzijds legt de 
KBVB de clubs van de nationale divisies ook bepaalde normen op het gebied van 
opvangcapaciteit, veiligheid en verlichting op. Die investeringen betreffen in hoofdzaak de 
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renovatie van de geklasseerde gevel, de bouw van een nieuwe tribune en het vervangen van 
de verlichting. 

 
Dit geldt ook voor het gemeentelijk zwembad dat onderhoud en beveiliging vergt; die werken 
zijn hoofdzakelijk begroot in 2016 (bijvoorbeeld het vervangen van de filters en leidingen die 
uit 1979 dateren; het bedrag daarvan wordt geraamd op 225.000 EUR, de beveiliging van de 
structuren wordt geraamd op 200.000 EUR). De buitengewone begroting voorziet ook een 
budget voor de uitrusting van de Turkse baden die opengaan in 2016. 

 
Tot slot impliceert de modernisering van de gemeentelijke administratie een aanzienlijke 
investering die hoofdzakelijk in 2016 zal plaatsvinden. Die betreft de aankoop van 
krachtigere software (totaal bedrag van de investering in 2016 geraamd op 775.440 EUR). 

 
Die aankopen die heel zeker een hoog bedrag vertegenwoordigen beogen in  de eerste 
plaats een administratieve vereenvoudiging. Bedoeling is om het leven van zowel burgers als 
ambtenaren te vereenvoudigen door hen krachtige werkinstrumenten ter beschikking te 
stellen. Uiteraard zullen die investeringen, op middellange termijn, kosten besparen. 

 
Heel concreet wil het College een aantal administratieve procedures automatiseren, zoals de 
verwerking van briefwisseling en documenten, door een elektronisch beheersysteem te 
implementeren of nog, geïntegreerde “databases” te ontwikkelen die de gezamenlijke 
verwerking en raadpleging tussen de verschillende diensten van de administratie moeten 
vereenvoudigen. Onder deze categorie verdient ook de automatische verwerking van 
facturen een vermelding. 
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