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De begroting 2012 van de Stad Brussel:
Een verantwoorde ambitie
Sinds het begin van de ambtstermijn in 2006 voldoet de begroting van de Stad Brussel aan
verschillende doelstellingen: het niveau van de dienstverlening aan de burgers handhaven
en verbeteren, investeren in de lokale economie en de openbare financiën in evenwicht
houden.
Ook de begroting 2012, de laatste van deze legislatuur, wijkt niet af van die filosofie. Er
wordt in de eerste plaats geïnvesteerd in de ontwikkeling van groepsinfrastructuur
(crèches, scholen, gemeenschapsruimten en sportzalen, enz.) en de dienstverlening
(verhoging van het aantal politiemensen, ontwikkeling van gedecentraliseerde diensten,
enz.).
Uiteindelijk voorziet de begroting 2012 een toestand in evenwicht. Dat evenwicht is niet
alleen

een

evenwicht

in

woorden

maar

ook

in

daden,

net

als

de

vorige

begrotingsevenwichten. Sinds 2006 vertonen de rekeningen effectief resultaten die
minstens even gunstig zijn als wat in de begroting was ingeschreven.

EEN AMBITIEUZE BEGROTING, DIE INVESTEERT VOOR
BURGERS ZONDER DAT ZE ER ZELF VOOR MOETEN OPDRAAIEN

DE

De economische crisis overwinnen zonder de belastingen te verhogen
De huidige economische situatie is moeilijk, daarover is iedereen het eens. De federale en
gewestelijke regeringen moeten in hun uitgaven snijden en nieuwe inkomsten vinden. De burgers
hebben het steeds moeilijker om de eindjes aan elkaar te knopen en ook de Stad Brussel ontsnapt
niet aan de financiële crisis zelfs al wordt die minder geraakt dan de andere machtsniveaus.
"Dankzij de begrotingsfilosofie die wij sinds 2006 hebben gehanteerd, kunnen wij
vandaag nochtans blijven investeren voor de burgers, zonder hen zelf de factuur te laten
betalen", aldus burgemeester Freddy Thielemans, bevoegd voor financiën. "Wij hebben onze
aanvullende PB sinds 2000 niet meer verhoogd (ze blijft de laagste in het Gewest) en we
zullen ook geen enkele belasting verhogen. Toch slagen we er nog in onze dienstverlening
uit te breiden en extra personeel aan te werven. Dat is essentieel wanneer men, zoals wij,
een ambitieus sociaal beleid wil voeren in dienst van de burgers en de plaatselijke
economie."

Investeren in de dienstverlening van de Brusselaars
"Wij leveren al een aantal jaren grote inspanningen om de inkomsten te verhogen en we
zijn op zoek naar mogelijkheden om de uitgaven terug te dringen", aldus Freddy Thielemans.
Zo evalueren we bij elk vertrek van een personeelslid of het nodig is om die persoon te
vervangen. Dat verhindert ons echter niet om extra mensen aan te werven als dat voor
een dienst aan de bevolking nodig zou zijn. Die strategie heeft zijn vruchten al
afgeworpen."
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Bovendien stelt die strategie ons in staat om in 2012 te investeren in domeinen waar de interventie
van de overheid het hardst nodig is:
De bouw van nieuwe woningen, crèches, scholen en andere infrastructuren van openbaar
nut
Het uitbreiden van de dienstverlening aan de burgers en de decentralisatie ervan
Het behoud van de openbare werkgelegenheid en de aanwerving van extra personeel in
diensten waar het nodig is (bv. politiezone)
De ondersteuning van de plaatselijke economie door doelgerichte investeringen
De ontwikkeling van grote stadsprojecten, zoals de herinrichting van het Heizelplateau
(NEO) of de vernieuwing van het stadscentrum

DE KRACHTLIJNEN VAN DE BEGROTING 2012
Onderwijs en jeugdwerking
Lopende uitgaven: 246,2 M€
Investeringen: 41,6 M€
De eerste begrotingsprioriteit sinds 2006, namelijk het investeren in de sector van de begeleiding en
opleiding van jongeren, blijft bijna een derde van het totale budget van de Stad opslorpen. De
begroting 2012 voorziet grote investeringen, waaronder de bouw van twee crèches, het opzetten van
een proefproject voor kinderopvang, en de bouw, uitbreiding en renovatie van verschillende scholen.
In totaal zal de Stad Brussel 88 bijkomende plaatsen creëren in crèches voor het jaar 2012 en zal de
bouw starten van verschillende crèches voor een capaciteit van zo’n honderdtal nieuwe plaatsen.
Voor de kleuter-, lagere en middelbare scholen zal de capaciteit verhoogt worden met 384
bijkomende plaatsen in 2012 en zullen nieuwe bijkomende werken starten om de capaciteit te
verhogen voor 684 nieuwe plaatsen.

Veiligheid en preventie
Lopende uitgaven: 112,7 M€
Sinds het begin van de legislatuur zijn er grote investeringen gedaan om de preventie- en
interventiediensten te verbeteren en op die manier de stad veel aangenamer te maken. Die
investeringen zullen in 2012 worden voortgezet met de recente aanstelling van een zeventigtal
bijkomende agenten en politie-inspecteurs.
Een deel van de investeringen gaat echter ook naar de vzw BRAVVO, die instaat voor de preventie,
zodat ze verder kan ontwikkelen in haar nieuwe gebouw Kazernestraat. Er wordt een nieuw
informaticasysteem gelanceerd van rapporteringen van locale agenten en de zichtbaarheid van de
gemeenschapswacht zal verbeteren dankzij hun nieuw uniform.

Huisvesting
Investeringen (Stad + Regie + OCMW): 148,7 M€
Het "Plan 1000 woningen", waarvan de doelstelling in 2006 werd vastgelegd en door de volledige
meerderheid gesteund werd, wordt ook in 2012 voortgezet. Dankzij de gezamenlijke inspanningen
van de Grondregie, het OCMW en de Wijkcontracten, zullen er niet minder dan 627 woningen in
gebruik worden genomen, terwijl voor 642 andere woningen de bouwwerken worden gestart of
voortgezet.
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In het kader van Project X blijft de stad bovendien werk maken van de renovatie van bestaande
woningen, zowel privé- als openbare woningen. Dit project biedt minder bedeelde huurders de kans
om tegen dezelfde huurvoorwaarden in hun woning te blijven, nadat ze door de overheid werd
gerenoveerd en in beheer genomen. In totaal zullen op die manier bijna 254 woningen duurzaam
worden gerenoveerd.

Tewerkstelling en economische ontwikkeling
Personeel: 336 M€
Lopende uitgaven: 2,4 M€
Tewerkstelling is een transversaal beleidsdomein aangezien het niet alleen bijdraagt tot de
ontwikkeling van de burgers, maar ook helpt bij het herstel van de economie en zelfs de veiligheid in
de wijken. Daarom is het één van de prioriteiten van de begroting 2012. Met om en bij de 7.000
werknemers blijft de Stad Brussel overigens één van de grootste werkgevers van het Gewest.
De investeringen in huizen van tewerkstelling, jobbeurzen en beroepsopleidingen blijven ook in 2012
gehandhaafd om meer jongeren de kans te geven een plaatsje te veroveren op de arbeidsmarkt.
Anderzijds zullen de investeringen in de toeristische sector (grote evenementen en ondersteuning
van de sector) lokale jobs creëren die een financiële weerslag hebben op alle sectoren.
Ten slotte zullen ook de grote ontwikkelingsprojecten duizenden banen creëren. Zo zou het Neoproject (herinrichting van het Heizelplateau) op termijn 3.000 nieuwe banen moeten opleveren.

Netheid
Lopende uitgaven: 24,7 M€
Investeringen: 4,5 M€
Hoewel er sinds het begin van de ambtstermijn al heel wat inspanningen zijn geleverd op het vlak
van netheid, zal het in 2012 niet anders zijn. Zo voorziet de begroting in een verbeterde efficiëntie
van de ploegen op het terrein, door de aankoop van nieuwe machines (veegmachines,
vuilniswagens, strooiwagens), de plaatsing van bijkomende openbare toiletten alsook nieuwe
vuilnisbakken.

Infrastructuur en openbare ruimten
Lopende uitgaven: 46,2 M€
Investeringen: 24,3 M€
Wijkcontracten: 12 M€
Het budget voor de Wijkcontracten blijft stijgen en is dan ook een fundamentele begrotingspost
omdat de wijkcontracten multidisciplinair zijn en de toekomst in zich dragen. De efficiëntie waarmee
de verschillende activiteiten worden gecoördineerd, raakt alle domeinen van de stedelijke
herwaardering: bouw en renovatie van woningen, openbare wegen en infrastructuurwerken,
organisatie van acties voor socioprofessionele integratie, netheidsacties, enz.
In 2012 zullen de 5 lopende wijkcontracten (Rouppe, Masui, De Kaaien, Roodhuis, Bloemenhof) hun
activiteiten voortzetten voor een totaal budget van 138 M€. Een zevende dossier zal nog bij het
Gewest worden ingediend.
Naast de Wijkcontracten zijn er ook grote stedenbouwkundige werkzaamheden gepland. Onder
andere de herinrichting van verscheidene openbare ruimten (bijvoorbeeld het Muntplein), groene
ruimten (bijvoorbeel het Craetbos) en de verbreding van de voetgangerszone.
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Cultuur, toerisme en sport
Lopende uitgaven: 47,8 M€
Investeringen: 10,8 M€
Cultuur, toerisme en sport blijven cruciale beleidsdomeinen omdat ze bijdragen tot de individuele en
collectieve ontwikkeling, de werkgelegenheid en de economische groei. De Stad blijft dus een
drijvende kracht voor cultuur en sport in Brussel, meer bepaald door te investeren in de ontwikkeling
van deze infrastructuren (bijvoorbeeld sportcomplex van Neder-Over-Heembeek, of door de
inrichting van het Huis van de Mode en het Ontwerp, enz.)
De ontwikkeling van artistieke en toeristische projecten in het Dexia Art Center en in de Beurs kadert
binnen dit beleid en vormt een krachtige economische en culturele hefboom voor het stadscentrum.
Dankzij nieuwe investeringen zal de Stad Brussel ten slotte evenementen zoals Winterpret, het
Brussels Summer Festival en Brussel-Bad kunnen voortzetten en nieuw leven inblazen.

Duurzame ontwikkeling
Duurzame ontwikkeling werd gedurende heel deze ambtstermijn als een transversale prioriteit
beschouwd en werd concreet ingevuld in de lokale Agenda 21 van de Stad Brussel. Hoewel het niet
mogelijk is de totale investering met betrekking tot dit beleid vast te stellen, kunnen we wel een
aantal concrete acties noemen die in 2012 zullen worden ondernomen: verbetering van de
energieprestaties van grote gebouwen en wooncomplexen, beheer van het wagenpark, mobiliteit van
het stadspersoneel, enz.
Wat de opbrengsten betreft, moet bovendien worden opgemerkt dat door de oprichting van de
Energiecel en door in te werken op het gedrag van de gebruikers van openbare gebouwen, de
uitgaven in 2011 aanzienlijk konden worden teruggedrongen. De jacht op energie-uitgaven wordt in
2012 voortgezet.
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DE BEGROTING 2012
Gewone begroting (lopende uitgaven)

€ 676.694.131,66

Buitengewone begroting (investeringen)

€ 98.937.755,00

Een aanzienlijk deel van die investeringen wordt door subsidies gefinancierd, waardoor de
netto investeringslast voor de Stad € 84.254.564,00 bedraagt. Dat blijft een flink bedrag,
maar het niveau ligt niettemin beduidend lager dan in 2010 en 2011, opdat de ambities van
vandaag niet het financiële juk van morgen worden.
Bovenop de begroting van de Stad Brussel zelf, komen nog die van haar entiteiten. Dit zijn de
belangrijkste:

Begroting van de Politiezone
Begroting van het OCMW
Investeringsbegroting van het OCMW
Investeringsbegroting van de Grondregie

€ 185.000.000

(2)

€ 259.485.600
€ 228.304.100,00

+/- € 96.000.000

(2)
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A - GEWONE BEGROTING
Uitgaven van de gewone begroting

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

UITGAVEN

Begroting 2012

Personeel

€ 336.269.753,47

%
49,69 %

inclusief gesubsidieerd onderwijspersoneel

€ 142.250.000,00

21,02 %

Personeel behalve onderwijspersoneel

€ 194.019.753,47

28,67 %

Werkingskosten
Transfers
Schuld

Totaal

€ 73.274.650,95

10,83 %

€ 200.847.544,11

29,68 %

€ 68.302.183,13
€ 676.694.131,66

9,80 %

100,00 %

Afgezien van de provisie (ziekenhuisdeficit) en de lonen van het gesubsidieerd
onderwijspersoneel (die betaald worden door de Waals-Brusselse Federatie), stijgen de
uitgaven in 2012 met 2,3 % ten opzichte van 2011.
Rekening houdend met een inflatie van ongeveer 1,8 %, de stijging van de pensioenkost
met 1 % en de toename van bepaalde verplichte dotaties, kunnen we stellen dat heel wat
inspanningen werden geleverd om de uitgaven te beheersen.

PERSONEELSKOSTEN
Dankzij haar personeel kan de Stad haar beleid uitvoeren en een gediversifieerd
dienstenaanbod verzorgen. De Stad Brussel is met bijna 7000 personeelsleden, inclusief
het stedelijk onderwijspersoneel, maar buiten het personeel van de Politiezone, het OCMW
en de gemeentelijke vzw’s, een belangrijke werkgever in het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest.
Het is dan ook logisch dat de personeelskosten de belangrijkste uitgavenpost blijft.
De personeelsuitgaven vertegenwoordigen 49,69 % van de gewone uitgaven, inclusief de
direct uitbetaalde lonen van het onderwijspersoneel, en 36,18 % van de gewone uitgaven
indien die lonen niet worden meegerekend.
In vergelijking met de begroting voor 2011 (en afgezien van de uitgaven voor
gesubsidieerd onderwijspersoneel) nemen de personeelsuitgaven toe met +/- 2,5 %. Die
toename wordt voornamelijk verklaard door de hogere werkgeversbijdragen voor de
pensioenen van vast benoemde personeelsleden (+ 1 %) en door de indexering van de
lonen, waarbij de volgende indexsprong voorzien is voor begin volgend jaar.
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Ten slotte zal de Stad haar tewerkstelling behouden alsook nieuw personeel aanwerven,
maar toch blijven we de nodige aandacht besteden aan het nut van en de opvolging in
bepaalde functies en aan de eventuele vervanging ervan wanneer personeelsleden met
pensioen gaan.

WERKINGSKOSTEN
De werkingskosten vertegenwoordigen slechts een beperkt gedeelte van de gewone
uitgaven (10,83 %). Ze vertonen een toename met € 1.896.211,91 ten opzichte van de
begroting van 2011.
De hogere kosten houden grotendeels verband met de stijging van de energieprijzen. De
impact hiervan kon echter aanzienlijk beperkt worden door de inspanningen op het vlak
van energieverbruik.

UITGAVEN VOOR DOTATIES OF TRANSFERS
De uitgaven voor dotaties of ‘transfers’ zijn de bedragen die de stad overdraagt aan
andere actoren in het publieke of privédomein om hun begroting in evenwicht te brengen
of hun werking te ondersteunen. De Stad is namelijk wettelijk verplicht om financieel
tussen te komen in de uitgaven voor plaatselijke instanties zoals de politiezones, het
OCMW, openbare ziekenhuizen en kerkbesturen.
De totale uitgaven voor transfers vertegenwoordigen ± 30 % van de totale gewone
uitgaven. De OCMW-dotatie bedraagt € 56.896.100,00 (op een globale OCMW-begroting
van € 259.485.600), de dotatie voor de politie is goed voor € 101.500.000,00 (op een
globale begroting van € 185.000.000) en de kerkbesturen ontvangen een dotatie van
€ 190.000.

UITGAVEN MET BETREKKING TOT DE SCHULDEN
Met het oog op de financiering van de uitgaven voor in de buitengewone begroting
ingeschreven investeringen (werken, aankopen, onderhoud …) gaat de Stad leningen aan.
De aflossing van die leningen en de daaraan gekoppelde interestlasten vormen de
voornaamste bestanddelen van de uitgaven met betrekking tot de schulden.
De schuldenlast bedraagt 9,80 % van de totale uitgaven. Dankzij haar daadkrachtige,
maar beheerst investeringsbeleid slaagt de Stad er al enkele jaren in om een constante
schuldenlast te handhaven.
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Ontvangsten in de gewone begroting
De financiële middelen van de Stad steunen op drie soorten ontvangsten:

ONTVANGSTEN

Begroting 2012

FISCALE ONTVANGSTEN
Aanvullende belastingen
Gemeentebelastingen

€ 247.281.220,13

36,54 %

€ 189.642.620,13

28,02 %

€ 57.638.600

FONDSEN EN SUBSIDIES
Federale dotatie
Algemene gewestelijke dotaties

Andere transfers
EIGEN MIDDELEN

8,52 %

€ 370.898.547,69

54,80 %

€ 104.445.000,00

15,43 %

€ 47.596.652,27

Gesubsidieerd onderwijspersoneel

%

7,03 %

€ 142.250.000,00

21,02 %

€ 76.606.895,42

11,32 %

€ 58.547.345,86

8,65 %

Vergoedingen (parkeermeters, concessies,
enz.)

€ 43.722.596,19

6,46 %

Dividenden en interesten

€ 14.824.749,67

2,19 %

Waarvan dividenden gas - elektriciteit

€ 14.005.900,00

Provisie

€ 0,00

Totaal

2,07 %
0,00 %

€ 676.727.113,68 100,00 %

De lopende ontvangsten (exclusief de ontvangsten gekoppeld aan de directe uitbetaling
van onderwijspersoneel) stijgen met ongeveer 2,4 % ten opzichte van de begroting van
2011.

FISCALE ONTVANGSTEN
De fiscale ontvangsten vormen nog steeds de voornaamste bron van inkomsten voor de
Stad: een bedrag van € 247.281.220,13 of 36,5 % van de totale ontvangsten.
Ongeveer 77 % van de fiscale ontvangsten is afkomstig uit drie aanvullende belastingen
en de overige 23 % komt uit gemeentebelastingen.

Aanvullende belastingen
De

aanvullende

belasting

op

de

onroerende

voorheffing

is

de

belangrijkste

inkomstenbron van de Stad. Ze is met 5 % gestegen ten opzichte van 2011. Dat wordt
voornamelijk verklaard door de samenwerking tussen de Stad Brussel en de FOD
Financiën via de cel Kadaster van het departement Financiën.
De Stad gaat overigens proactief te werk om te voorkomen dat ze te afhankelijk wordt
van de informatie die geleverd wordt door de FOD Financiën die deze heffing beheert.
Daarom werd er binnen de Stad een speciale cel opgericht die belast is met het
verzamelen van informatie om zo inkomstenverlies te voorkomen als gevolg van een te
trage werking van de federale administratie.
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De aanvullende belasting op de personenbelasting bedraagt € 23.812.091,12 in 2011.
Dat is een stijging van 3 % ten opzichte van 2011.
Bovendien heeft de Stad Brussel geen verhoging van de PB doorgevoerd, waardoor
het met 6 % het laagste tarief van het Brussels Gewest blijft.
De inkomsten uit de aanvullende belasting op de verkeersbelasting bedragen
€ 1.858.529,01, precies hetzelfde bedrag als in 2011, aangezien de federale overheid
geen indexering heeft vastgelegd.

Gemeentebelastingen
De inkomsten uit de gemeentebelastingen (€ 57.447.600,00) stijgen ten opzichte van
2011 (€ 54.263.443,48), terwijl de aanslagvoeten voor geen enkele belasting werden
verhoogd.

FONDSEN EN SUBSIDIES
De ontvangsten van fondsen en subsidies van hogere overheden vormen samen de
tweede bron van inkomsten van de Stad.
De ontvangsten van fondsen worden gekenmerkt door een pakket algemene, niet voor
specifieke uitgaven bestemde dotaties (zoals de gewestelijke en federale dotaties).
De subsidies zijn echter wél bestemd voor de financiering van specifieke uitgaven
(onderwijs, bibliotheken, het beleid van grote steden, enz.)

Federale dotatie aan de Stad Brussel
Ter herinnering, de federale dotatie is van € 63.594.604 € in 1989 gestegen tot € 104.445.000
in 2012, wat overeenstemt met een stijging van 64,2 %.
In diezelfde periode is de gewone begroting van de Stad Brussel gestegen van € 320.000.000
naar +/- € 677.000.000, hetzij een stijging van meer dan 111 %.Dat betekent dat het aandeel
van de federale dotatie in het geheel van de ontvangsten van de Stad gedaald is van +/- 20 %
in 1989 naar 15,43 % in 2012. Het aandeel van de federale dotatie vertoont dus een constante
daling.
De inflatie speelt weliswaar een belangrijke rol in die evolutie, maar het statuut van
‘multihoofdstad’ van de stad Brussel draagt ook sterk bij tot de evolutie van heel wat uitgaven
voor de periode van 1989 tot 2012. Hoewel de Stad zich ten volle bewust is van de budgettaire
moeilijkheden die de Federale Staat de voorbije jaren moest doorstaan, moet de federale
dotatie toch dringend weer stijgen zodat ze opnieuw zou overeenstemmen met haar
oorspronkelijke aandeel in de begroting van de Stad, zijnde 20 %.
Het nemen van die verantwoorde maatregel zou neerkomen op een bijkomend bedrag van
ongeveer € 30.000.000.
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Fondsen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Naast de algemene dotatie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest dragen ook diverse
gewestelijke

subsidies

bij

tot

de

financiering

van

de

opdrachten

van

openbare

dienstverlening van de Stad Brussel.
Zo ontvangt de Stad Brussel in het kader van de ordonnantie tot verbetering van de
budgettaire toestand van de gemeenten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een bedrag
van € 2.140.043,00.
De criteria voor de verdeling van die bijdrage werden in 2010 gewijzigd. Voortaan
omvatten ze ook criteria die aan de bevolkingsgroei en aan de huisvesting in openbaar
beheer gekoppeld zijn.
Op die manier wordt de Stad beloond voor haar jarenlange inspanningen op het vlak van
woningbouw, aangezien het bedrag dat voorzien is in de begroting voor 2012 heel wat
hoger ligt dan het bedrag dat ze in 2009 op grond van de oude criteria ontving
(€ 1.367.272,00).

Andere subsidies en transfers
Dankzij haar jarenlange proactieve en systematische zoeken naar subsidies vanuit het
standpunt van goed bestuur stijgen ook de andere subsidies en transfers voor de Stad
met +/- 2 %.

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

Ontvangsten uit vergoedingen
De ontvangsten uit vergoedingen zijn de terugkerende ontvangsten uit eigendommen van
de gemeente en diensten geleverd aan de bevolking. Zonder de tarieven (voor
kinderopvang, huur …) voor de burger te verhogen, stijgen de ontvangsten uit
vergoedingen met 4 % ten opzichte van 2011. Dat is hoofdzakelijk toe te schrijven aan de
stijging van de ontvangsten uit concessies en bijdragen voor de doorgang van leidingen op
het grondgebied van de Stad.

Ontvangsten uit schulden
Ze zijn samengesteld uit de ontvangsten uit bijvoorbeeld beleggingen (rente) en aandelen
(dividenden).
Die inkomsten vertonen een globale daling van € 38.504,21 ten opzichte van de
gewijzigde begroting van 2011. Die lichte daling is te verklaren door de evolutie van de
verwachte dividendinkomsten.
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B - BUITENGEWONE BEGROTING
De buitengewone begroting omvat de door de Stad goedgekeurde investeringen (aankoop
van vastgoed, enz.) die het normale kader van de gewone werkings- en personeelskosten
overschrijden.
In de begroting 2012 werden uitgaven voor de buitengewone dienst opgenomen voor een
totaal bedrag van € 98.937.785. De voorziene ontvangsten uit subsidies bedragen
€ 14.654.021,00, wat de nettolasten van de buitengewone begroting op € 84.254.564,00
brengt.
Daar moeten ook de investeringen door het OCMW (sterk gestegen tot € 228.304.100,00)
en door de Grondregie van de Stad (+/- € 38.400.000) aan toegevoegd worden.
De totale netto-investeringen kennen een lichte daling ten opzichte van 2011 om de
schuldenlast op lange termijn niet zwaarder te maken. Dat betekent echter niet dat de
Stad Brussel zich niet beperkt tot een zuiver dagelijks beheer van het bestaande
patrimonium.
De belangrijke investeringen die voor 2012 werden toegekend in het kader van de
buitengewone begroting zijn daarvan het bewijs:
2 crèches (Hectolitre, Maison Rouge) en de lancering van een proefproject voor de
opvang van erg jonge kinderen.
De bouw, renovatie en uitbreiding van vershillende scholen (bv. Batellerie).
De (her)inrichting van 3 sportcentra.
De herinrichting van openbare ruimten (Ambiorixsquare, Henri Mausstraat,
Beursstraat, Zuidstraat, Craetbos).
Renovatie van het cultureel centrum Utopia, enz.

“De buitengewone begroting die voor 2012 voorzien is, zal ons in staat stellen
om te blijven investeren en tegemoet te komen aan de behoeften van de stad”,
aldus Freddy Thielemans. “De ambitie bestaat erin de Brusselaars en de lokale
economie

daadkrachtig

te

ondersteunen.

Onze

investering

zal

echter

noodgedwongen beperkter zijn dan in de voorgaande boekjaren als gevolg van
de budgettaire inspanningen die in deze periode van financiële crisis geleverd
moeten worden. Het betreft dus een reële, maar tegelijk redelijke ambitie.”

Voor meer informatie:
Nicolas Dassonville
0475/60.82.42 – 02/279.50.17
Nicolas.Dassonville@brucity.be
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