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Begroting 2021: valorisatie van het personeel en steun voor de meest 
kwetsbaren 

 
Vanavond zal het College van Burgemeester en Schepenen de gemeenteraadsleden een 
begroting voorleggen die - ondanks de onmiskenbare impact van de coronacrisis - ambitieus 
is en vooral gericht is op valorisering van het personeel en steun voor de meest kwetsbaren.  
 
Om de burgers een kwaliteitsvolle dienstverlening te kunnen blijven aanbieden, legde het 
gemeentepersoneel een opmerkelijk aanpassingsvermogen en creativiteit aan de dag. Sinds 
november 2020 wordt dit kostbare engagement versterkt door de toekenning van 
maaltijdcheques. Ook de procedure voor de benoeming van het personeel krijgt in 2021 een 
duwtje in de rug. Bovendien wordt de begroting tevens beïnvloed door de naderende 
verhuizing van alle gemeentediensten naar het gerenoveerde gemeentehuis. Die verhuizing is 
ook een gelegenheid om een stap vooruit te zetten in de digitalisering, die zal zorgen voor een 
efficiëntere dienstverlening aan de Vorstenaren en de arbeidsomstandigheden van het 
personeel zal verbeteren. 
 
Dit jaar blijft wellicht nog onstabiel en de begroting zal moeten worden aangepast aan de 
veranderende gezondheidssituatie en de behoeften die daaruit voortvloeien. Desondanks zal 
bijzondere aandacht gaan naar structuren en personen die als gevolg van de coronapandemie 
kwetsbaarder geworden zijn. 
 
Tot slot worden er dit jaar investeringen geprogrammeerd voor de bouw en de renovatie van 
gemeentelijke gebouwen. Het College wil aan de zijde van de burgers staan, hen helpen en 
begeleiden. In medewerking met de politiediensten, start de preventiedienst in de loop van 
2021 een wijkantenne LISA.  
 
Bovendien breiden de sport- en culturele activiteiten nog uit, met de opening van Centr'Al en 
het sportcomplex van de Bempt. Het College wil zich ook inzetten voor de toepassing van 
burgerparticipatie en de uitwerking van een klimaatplan. Netheid is essentieel. Het College zal 
tevens inzetten op sensibilisering aan de hand van een communicatiecampagne en repressie 
door de plaatsing van camera's in de loop van het jaar. 
 
Ahmed Ouartassi, schepen van Financiën: "Deze begroting weerspiegelt ons streven om de 
meest kwetsbaren te steunen. De nadruk ligt op de burger en daarom komen er nieuwe 
scholen, crèches, sportruimten en projecten rond cultuur, sport en verenigingen. Er worden 
geen nieuwe belastingen voor gezinnen of bedrijven ingevoerd. Sommige belastingen worden 
zelfs afgeschaft om de sectoren te helpen die het zwaarst door de crisis werden getroffen. 
Deze begroting is een optimistische en ambitieuze prognose. Wij zullen toezien op de financiën 
en de begroting aanpassen aan de evolutie van de gezondheidscrisis en de behoeften." 
Mariam El Hamidine, waarnemend burgemeester: "De personeelsuitgaven zijn met 3,3% 
gestegen ten opzichte van de begroting 2020. Ik ben verheugd dat we maaltijdcheques kunnen 



toekennen en vooruitgang kunnen boeken met de benoemingen van het personeel. De huidige 
crisis mag de andere uitdagingen waar wij voor staan, niet overschaduwen. Wij zullen alle 
mogelijke middelen aanwenden in de strijd tegen de klimaatverandering en voor de vergroening 
van de openbare ruimte, ter bevordering van het welzijn in de stad.” 
 
 
Meer info?   
Estelle Toscanucci – Communicatieattachee bij het kabinet van de Burgemeester – 
0490/52.49.48 – etoscanucci@vorst.brussels 
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