Begroting 2021 Anderlecht
De gemeenteraad zal donderdagavond stemmen over de begroting van 2021. Door de
uitzonderlijke gezondheidscrisis is er voor het eerst in bijna 15 jaar een tekort van
ongeveer 4,5 miljoen euro. Dit tekort werd door de regionale autoriteiten gevalideerd.
Dankzij een goed beheer van overheidsmiddelen kan de winst van de afgelopen jaren
naar dit jaar worden overgedragen om het tekort te dekken.
De sociale en economische gevolgen van de crisis hebben een duidelijke impact op de
lokale financiën. In het bijzonder dient te worden gewezen op de volgende stijging van de
uitgaven en daling van de inkomsten:
- Belasting op toeristische accommodatie: - 300.000 €
- Belasting op sportevenementen: - 550.000 €
- Lopende kosten: + 900.000 €
- Personeelskosten: + 400.000 €
- Dotatie aan het OCMW: + € 1.000.000
- Dotatie aan de politiezone: + 1.000.000 €
Reguliere begroting
Het gewone budget bedraagt 240,6 miljoen euro.
De belangrijkste posten verdelen zich als volgt:
Personeel
Onderwijzend personeel (100% gesubsidieerd)
Lopende kosten
Overdrachten
waarvan
OCMW
28,8 miljoen
Politie
27,0 miljoen
Schulden
Afschrijvingen
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88,8 miljoen (36,9%)
43,9 miljoen (18,2%)
25,6 miljoen (10,6%)
65,3 miljoen (27,1%)

17,1 miljoen (7,1%)
-

Aan de kant van de inkomsten, verdelen de voornaamste posten zich als volgt:
Prestaties
13,2 miljoen
Overdrachten
216,3 miljoen
waarvan Algemene dotatie aan de gemeenten
Aanvullende personenbelasting
Aanvullende onroerende voorheffing
Schulden
4,8 miljoen
Afschrijvingen
1,8 miljoen

47,1 miljoen(20%)
12,4 miljoen (5,2%)
53,4 miljoen (22,6%)

Zoals eind 2020 werd aangekondigd, bevat deze begroting de financiering van een groot
schoonmaakplan (2,4 miljoen euro) via een belastinghervorming waarbij de aanvullende
opdeciemen op onroerende voorheffing verhoogd werden (van 3.000 naar 3.250), de
aanvullende personenbelasting verlaagd werd (van 5,9% naar 5,5%) en er een bonus werd
ingevoerd voor inwonende-eigenaars.
Er werd eveneens budget vrijgemaakt voor andere prioriteiten, met name extra steun
voor het jeugdbeleid (+ 100.000 euro) naar aanleiding van de recente spanningen; de
invoering van een economisch herstelplan (+ 100.000 euro) en de ontwikkeling van
evenementen in de winkelwijken (+ 75.000 euro) om de winkeliers in de Wayezstraat te
steunen tijdens de werkzaamheden voor de vervanging van de tramsporen. Ten slotte is er
ook meer steun voorzien voor ontvangst van de bevolking (+ 200.000 euro).
Buitengewone begroting
Wat de buitengewone begroting voor investeringen betreft, bedragen de uitgaven 46,3
miljoen euro.
De investeringen worden als volgt gefinancierd:
Leningen
Subsidies

26,0 miljoen (56,1%)
20,3 miljoen (43,9%)
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Enkele belangrijke posten zijn hierin opgenomen:
-

Financiering van een sportzaal in Neerpede
Renovatie van het Museum van het Verzet
Studie voor renovatie/herdefiniëring van de Sint-Franciscuskerk
Openbare Werken
waaronder de herontwikkeling van de wijk Goede Lucht
Renovatie van het Bospark
Onderwijs
Renovatie van de Collegiale St Guido (fase I van III)
Huisvesting en stadsvernieuwing

12 miljoen
3,5 miljoen
0,3 miljoen
5,2 miljoen
2,3 miljoen
0,5 miljoen
6,0 miljoen
2,3 miljoen
8,5 miljoen

Burgemeester Fabrice Cumps en schepen Jérémie Drouart zijn tevreden dat ze de
begroting voor 2021 onder deze bijzonder moeilijke omstandigheden hebben kunnen
afsluiten. Ze zijn eveneens verheugd dat er naast het grootscheepse investeringsplan in
netheid ook nog andere initiatieven worden gefinancierd zoals het economisch herstelplan
en maatregelen ter ondersteuning van commerciële activiteiten.
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