
 

Gemeentebestuur Anderlecht - Raadsplein 1 - 1070 Anderlecht 
Perscontact : Perrine Delers 
Tel : 0490 47 65 13 

18 januari 2023 
 
PERSBERICHT 
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De begroting van 2023 van de gemeente Anderlecht wordt op 19 januari ter goedkeuring 

voorgelegd aan de gemeenteraad. In het kader van het met het Gewest afgesloten 

driejarenplan is de begroting, ondanks de verslechterde economische en sociale situatie, 

in evenwicht. Het essentiële beleid voor de inwoners van Anderlecht blijft behouden. 

 

De uitgaven zijn onder controle dankzij bezuinigingsmaatregelen binnen het gemeentebestuur. 

Deze maatregelen zijn gericht op het bestrijden van absenteïsme, op een rationeler gebruik van 

kantoorruimtes door gemeentelijke diensten te verplaatsen of op energiebesparing in de 

gemeentelijke gebouwen.  

 

Burgemeester Fabrice Cumps benadrukt dat "essentiële beleidsmaatregelen zoals onderwijs, 

jeugd of investeringen in veiligheid of openbare netheid behouden blijven. Anderlecht blijft ook 

investeren in de toekomst om de openbare ruimte en de levenskwaliteit van alle inwoners te 

verbeteren”.  

 

“Deze situatie is ongezien voor onze gemeente. We worden geconfronteerd met meerdere 

crisissen. Sociale, energie-, gezondheids- en milieucrisissen zijn allemaal uitdagingen waar we 

in de begroting van 2023 rekening mee moeten houden, en dit terwijl onze gemeente zelf in 

financiële moeilijkheden verkeert. We zijn tot een begroting gekomen die, ondanks de 

beperkingen, proactief blijft en zich richt op de prioriteiten die beantwoorden aan de zorgen van 

de inwoners”, voegt Jérémie Drouart, eerste schepen, er aan toe.  
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Opeenvolgende crisissen zoals de Coronapandemie en het conflict in Oekraïne, in combinatie 

met de stijgende energierekeningen, hebben een zware impact gehad op de sociale uitgaven. 

Sinds 2020 is de dotatie van de gemeente aan het OCMW met 40% gestegen. Naast de 

indexering van de uitkeringen is immers ook het aantal begunstigden van een leefloon gestegen. 

En gezien de beperkte tussenkomst van de hogere instanties, drukt het gemeentelijke aandeel in 

deze sociale uitgaven nog zwaarder door op de lokale financiën.  

 

De investeringen in veiligheid worden verdergezet. Het doel is meer politieagenten op het terrein 

aan te werven en de opvang van burgers op het politiekantoor te verbeteren. Gezien de 

opeenvolgende indexeringen en om de operationele doelstellingen te halen, is de dotatie van de 

gemeente Anderlecht aan de politiezone met meer dan twee miljoen gestegen ten opzichte van 

het driejarenplan. 

 

"De goedkeuring van de begroting in januari is goed nieuws: dit wil zeggen dat de begroting snel 

kan worden uitgevoerd en dat de noodzakelijke investeringen sneller en in de loop van het jaar 

kunnen worden gedaan. Het andere goede nieuws is dat we ons aan het plan houden. De 

uitvoering van de bezuinigingsmaatregelen binnen het gemeentebestuur vordert goed, wat ons 

vertrouwen geeft in de toekomst en in onze capaciteit voor toekomstige acties en investeringen", 

besluit Elke Roex, schepen van Financiën. 

 


