
Anderlecht stelt voor 2020 een begroting in evenwicht voor

Tijdens de gemeenteraad van donderdag 20 februari stond de goedkeuring van de begroting 2020 
op het  programma. Schepen van Financiën Fabrice Cumps en Anderlechts  burgemeester  Eric 
Tomas komen alvast met goed nieuws. De begroting voor 2020 leert ons dat er een evenwicht werd 
bereikt. 

Hoewel  we  de  4e  armste  gemeente  van  het  land  zijn  en  de  gevolgen  van  de  sterke 
bevolkingsgroei  moeten  worden  opgevangen,  is  de  gewone  begroting  nu  al  bijna  15  jaar  in 
evenwicht. 

De uitgaven van de gewone begroting bedragen 224,2 miljoen euro, waarvan meer dan de helft  
naar  gemeentepersoneel  en  onderwijzend  personeel  gaat.  Daarnaast  gaat  12,5%  naar  het 
OCMW, 11,5% naar de politie, 10% naar werkingskosten, 8% naar schulden en 3% naar subsidies. De 
uitgaven van de buitengewone begroting bedragen 76,5 miljoen euro. 

Buiten  het  onderhoud  van  het  gemeentelijke  erfgoed,  worden  aanzienlijke  bedragen 
vrijgemaakt  voor  ambitieuze  projecten  voor  de  toekomst  van  onze  gemeente  inzake 
administratieve  gebouwen,  het  onderhoud  en  de  renovatie  van  de  openbare  ruimte, 
schoolinfrastructuur, kinderdagverblijven en sportvoorzieningen.

De bevolking beter dienen en informeren
Het doel  van de investeringsprojecten van het college bestaat erin de dienstverlening aan de 
bevolking te verbeteren, wat met name tot uiting zal komen in de oprichting van Anderlecht Info,  
een dienst die elke burger in staat moet stellen om snel een antwoord op al zijn/haar vragen te 
krijgen. De reorganisatie van de diensten en de modernisering van de gebouwen moeten het ook 
mogelijk maken de fysieke opvang van de burgers te verbeteren. 
De  gemeente  maakt  werk  van  een  bijkomende  vleugel  aan  het  gemeentehuis  om  de 
toegankelijkheid te verbeteren en ook de dienstverlening van de bevolkingsdienst aangenamer te 
maken. De huur/aankoop van een gebouw in de Frankrijkstraat zal  het mogelijk maken om de 
bevolkingsdienst tijdens de werkzaamheden te huisvesten. 
Verder is er ook de oprichting van twee administratieve steunpunten in de wijken Dapperheid en 
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Peterbos om voor nauw contact te zorgen tussen de eerstelijnsdiensten (preventie, politie, netheid, 
openbare ruimten) en de burger. Deze twee steunpunten zullen als proefproject dienen voordat ze 
in alle wijken van de gemeente terecht komen.  

De transformatie van onze wijken versnellen
Het college wil een groot deel van zijn energie besteden aan het versterken van de kwaliteit, de 
gezelligheid  en  de  ecologische  en  sociale  duurzaamheid  van  onze  wijken.  De  duurzame 
wijkcontracten  Peterbos,  Biestebroek  en  Bizet  zullen  zich  toespitsen  op  de  inrichting  van  de 
openbare ruimte en op sociale voorzieningen (op sociocultureel en sportief vlak en inzake sociale 
cohesie) en zullen zo deze wijken nieuw leven inblazen. Ook de renovatie van de openbare ruimte 
in Goede Lucht en de heraanleg van het Dapperheidsplein tot een voetgangerszone zijn voorzien.  
Het college wil ook de kwaliteit van de openbare ruimte verbeteren en overgaan tot de herstelling  
van voetpaden en het onderhoud van bomen. Bovendien blijft de netheid van onze straten een 
prioriteit van het college. Omdat dit niet mogelijk is zonder de participatie van de inwoners, zal de 
gemeente in 2020 doorgaan met het versterken van haar participatieve processen, zodat elke 
burger zich betrokken voelt bij de evolutie van zijn of haar buurt.

Inspelen op de bevolkingsgroei
De gemeente heeft ook rekening gehouden met de bevolkingsgroei en de nood aan plaatsen in  
kinderdagverblijven  en  scholen.  Het  college  wenst  alle  beschikbare  middelen  in  te  zetten 
(bijvoorbeeld  duurzame  wijkcontracten)  en  voorziet  zo  de  financiering  van  de bouw van  het 
Passercomplex met 60 gemeentelijke  woningen en een kinderdagverblijf  voor  49 kinderen,  het 
voltooien  van  de  uitbreidingswerken  aan  de  school  in  Het  Rad,  het  finaliseren  van  de 
architectuuropdrachten voor 3 nieuwe scholen in de Biestebroekwijk, de opening van een ander  
gloednieuw kinderdagverblijf (70 kinderen) waarvan de werken momenteel voltooid worden en de 
aankoop van een nieuw "sleutel-op-de-deur" kinderdagverblijf. 

Het begrotingsontwerp 2020 werd met de grootst mogelijke zorgvuldigheid opgesteld om te  
voorkomen  dat  toekomstige  generaties  zouden  worden  opgezadeld  met  schulden  die  op  
lange termijn onhoudbaar zijn. De huidige context maakt de begrotingsoefening extra moeilijk  
voor de gemeenten, die een keuze moeten maken tussen prioriteiten en investeringen", besluit 
schepen van Financiën Fabrice Cumps. 
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