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1. Goedkeuring verslag 09/03/2018 
 
Het verslag wordt goedgekeurd. 
 
Het reglement Kunst in Opdracht werd nog niet door het College van de VGC goedgekeurd. Men 
denkt nog na of men dit reglement deze legislatuur wil goedkeuren of dat men dit eerder wil 
overlaten aan het volgende College. Inhoudelijk stelt er zich geen probleem. 
 
Tijdens de bespreking van het thema diversiteit werden vele interessante invalshoeken 
aangereikt. Het huiswerk wordt verder gemaakt. Het thema komt later opnieuw aan bod. 
 
 
2. Ruimte in de stad, investeringsbeleid van de VGC-CJS  
 

Een van de thema’s waarrond deze adviesraad wilde werken is ‘van wie is de stad’. Een thema 
dat nog verder uitgediept zal worden en later op de adviesraad zal worden geagendeerd. 
Ondertussen leek het ons interessant om de leden van de adviesraad een inzicht te geven in de 
investeringen die de VGC (CJS) doet, hoe het samenspel van infrastructuren gebeurt met de 
buurt, met de verschillende spelers. 
 
Dirk Broekaert kadert het investeringsbeleid van CJS tot nu toe en geeft weer wat de nieuwe 
tendensen zijn en hoe de VGC-CJS daarmee omgaat. 
 
Kort samengevat: 
 
INVESTERINGSPLAN 
De VGC werkt met een ‘investeringsplan’ dat opgemaakt wordt het jaar na de verkiezingen en de 
duur van een legislatuur kent. Het plan kan jaarlijks bijgestuurd worden bij begrotingsopmaak of 
begrotingswijziging. 
Behalve infrastructuur maken ook ICT, materiaal (bv. fietsen, meubilair) deel uit van het plan. 
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Budget voor de hele periode: ca. 44 miljoen EUR voor eigen gebouwen en materiaal. Ca. 4,7 
miljoen EUR voor investeringssubsidies. 
Onder eigen gebouwen wordt verstaan: de 22 gemeenschapscentra, jeugdhuizen (bv. Centrum 
West, Alleman, …), ABC kinderkunsthuis (erfpacht), Bronks (concessie), het Neerhof, sporthal 
Koekelbergsite, Sporthal COOVI-site in ontwikkeling. 
Investeringssubsidies zijn zeer variabel, zowel in omvang als tussen de beleidsdomeinen. Zij zijn 
hoofdzakelijk bestemd voor infrastructuur van derden. De Vlaamse Overheid is prominenter 
aanwezig bij culturele infrastructuur in Brussel (bv. Kaaitheater, AB, …) en de VGC treedt meer op 
als plaatsvervangend bestuur bij jeugd- en sportinfrastructuur. Daarenboven omvat culturele 
infrastructuur een zeer brede waaier. 

Ter illustratie: 

- investeringssubsidies Cultuur: in 2016: 100.000 EUR, in 2017: 190.000 EUR + 455.000 EUR 
(vzw De Zeyp), 2018: 110.000 EUR beschikbaar. 
Subsidies worden toegekend aan gebouwen uit diverse culturele en vrijetijdssectoren. 
Een nieuwe tendens is gebouwen waar verschillende diensten in samenkomen. Bv. De 
Zeyp in Ganshoren omvat een gemeenschaps- en lokaal dienstencentrum en een 
bibliotheek. 
 

- Investeringssubsidies jeugdinfrastructuur: in 2016: ca. 300.000 EUR, 2017: ca. 600.000EUR, 
2018: 50.000 EUR beschikbaar. 

 
- Investeringssubsidies sportinfrastructuur: in 2016: ca. 1,2 miljoen EUR, 2017: ca. 30.000 

EUR, 2018: 195.000 EUR beschikbaar. 
 

 
MULTIFUNCTIONELE INFRASTRUCTUUR 
De laatste tijd zien we meer en meer een evolutie naar multifunctionele infrastructuur, bv. bij 
een aantal gemeenschapscentra: cf. De Zeyp, Lendrik (= GC, bib, lokaal dienstencentrum (LDC)), 
Het Huys (= GC en LDC). 
 
We zien ook een evolutie bij grote VGC-projecten. Gegroeid vanuit het capaciteitstekort in 
Onderwijs worden verschillende sectoren aan elkaar gelinkt in grotere VGC projecten.  
Bv. op de Koekelbergsite komen: een lagere en middelbare school, een kinderdagverblijf, een 
chirolokaal, lokalen voor de bib en het GC, een sporthal. 
Het beheer van 1 gebouw (gebouw ‘D’: sporthal, bib, GC) op deze site gebeurt door CJS. Een 
volgende stap is afstemming met de scholen omtrent de naschoolse openstelling van een grote 
polyvalente ruimte. 
 
Het beheer van deze nieuwe vrijetijdsinfrastructuren plaatst ons voor steeds meer uitdagingen, 
bv. op vlak van openingsuren (openen en sluiten, 7 dagen/7 open zijn, multifunctionaliteit, 
veiligheid), op vlak van personeelsinzet, op vlak van samenspel tussen de gebruikers, synergie 
met de buurt. 
Conciërges en badgesystemen kunnen een deel van de oplossing vormen, maar nooit de volledige 
oplossing. We leren al doende. 
 
Andere voorbeelden: Nieuwland (1000 Brussel), VGC is eigenaar van de site, de Gallaitsite 
(Schaarbeek). De Koekelberg- en Gallaitsite zijn PPS (Publiek-Private-Samenwerking) constructies.  
 
Er wordt vooral ingespeeld op opportuniteiten en beleidsmatig op het capaciteitsvraagstuk 
(scholen bouwen) en welke andere functies/infrastructuren hier nog aan gekoppeld kunnen 
worden. Soms gaat de realisatie zeer snel en het is niet altijd evident om dit beheersmatig op te 
volgen. 
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STUDIE 
Om aan de uitdagingen tegemoet te komen werkt CJS samen met de directie Gebouwen en 
Patrimonium en de cel Stedelijk Beleid aan een studie (bestek/overheidsopdracht) die zal worden 
voorgelegd aan het College van de VGC waar er bij grote infrastructuurprojecten (nieuwe en 
bestaande) van in het begin rekening gehouden wordt met multifunctioneel. 
 
Er wordt ook nagedacht over het beheer gekoppeld aan opleidingstrajecten (bv. onderhoud, 
security, techniek), maar dat zal voor de volgende legislatuur zijn. 
 
ANDERE TRENDS 
We komen steeds meer terecht in de openbare ruimte, voor VGC eerder vreemd terrein, dit is 
meer het terrein van de gemeenten en het gewest. 
Op vlak van cultuur ondersteunden we mee het project Vers Brussel (poëzie in de stad) en op 
sportief vlak werkten we, samen met de stad Brussel, aan een street work out in het 
Maximiliaanpark. Samen met de gemeente Jette, de Cocof en Sport Vlaanderen werd een 
loopparcours gerealiseerd.  
Andere trends: PPS-constructies, cofinanciering met andere overheden, inclusief wijkcontracten,  
… 
In dit alles mogen we niet vergeten dat naast het multifunctioneel gebruik van infrastructuur er 
ook een blijvende nood is aan exclusieve ruimte. 
 
Reacties van de leden: 
 
- Er wordt gevraagd of er iemand is die zich per site bezig houdt met de infrastructuur en 

planning? De adviesraad stelt dat er van bij de start van het realiseren van bouwprojecten 
de vraag naar het beheer ervan moet worden gesteld. Het belang van het weten wie de regie 
voert van het geheel wordt benadrukt. Een gebouwenmanager, een menselijke schakel, is 
nodig bij dergelijke grote projecten.  

 
-> Het werkvolume dat het beheer van infrastructu(u)r(en) met zich meebrengt wordt 
permanent onderschat. Ook de verschillende werkwijze van bepaalde werkingen wordt vaak 
onvoldoende onderkend met als gevolg ingewikkelde praktijken ter plekke en de kans op 
hardnekkige misverstanden. Maar anderzijds biedt het samenbrengen ook mogelijkheden. 
Maar dit vraagt dat je je gebouw onder controle blijft houden. 

 
- Er wordt nu vooral op opportuniteiten ‘gesprongen’. Maar wie doet wat (VGC, VG, gewest) in 

Brussel. Ziet er een lijn, een strategie in? 
Op gewestniveau zijn er een aantal spelers actief (Perspective Brussels, Maatschappij voor 
Stedelijke Inrichting, CIVA). De VGC worstelt misschien met dezelfde vragen. Is er mogelijkheid 
tot samenwerking? 

 
-> voor kleinschalige projecten kan er een handelswijze uitgedokterd worden (binnen CJS). 
Grootschalige projecten zijn van een andere orde en dit is soms ‘out of our league’.  
Anderzijds houden we wel de vinger aan de pols bv. via contacten met Perspective Brussels 
en via de duurzame wijkcontracten. In het kader van het wijkcontract Peterbos onderzoeken 
we momenteel bv. of er mogelijkheden zijn voor een betere infrastructuur voor de WMKJ-
werking. 

 
- Het capaciteitsprobleem is een belangrijke prioriteit en het is begrijpelijk en noodzakelijk dat 

daar vanuit de dynamiek van het onderwijs op gesprongen wordt. Maar dit zet ook druk op 
de beschikbaarheid van vrijetijdsvoorzieningen. 

 
- Hoe wordt bepaald wie investeringssubsidies voor cultuur, jeugd, sport kan ontvangen? 
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-> bij Jeugd en Sport is dit gereglementeerd. De hoogte van het bedrag wordt bekeken aan 
de hand van een aantal parameters en binnen de perken van de middelen waarover de VGC 
beschikt. Bij Cultuur is het diverser en gaat het eerder over kleinere projecten. Vragen uit het 
werkveld worden gecombineerd met een inschatting op basis van historiek, 
beleidsprioriteiten en beschikbare middelen. 
 

- Is er ook een budget voor onderhoud van de eigen gebouwen voorzien? 
 
-> Ja. Ca. 1,7 miljoen EUR (zonder onroerende voorheffing). Dan heb je ook nog 
exploitatiekosten voor o.a. Muntpunt, KVS, Bronks via subsidies. 
 

- Met spots.brussels werd een inventaris opgemaakt van de culturele infrastructuur in Brussel. 
Wordt er ook nagegaan wat er nog ontbreekt? 

 
-> Dat is de volgende stap voor de ontwikkeling van deze interactieve inventaris. 
 

- Een lid verwijst naar ‘Le centquatre’ in Parijs waar misschien inspiratie uit te halen valt. 
 
De voorzitter vat de reacties samen en formuleert volgende aanbevelingen vanuit de adviesraad 
Cultuur: 
 
- De adviesraad schaart zich achter de ambitie om een studie (bestek/overheidsopdracht) voor 

de bouw en anticiperend op het beheer van infrastructuurprojecten op te stellen; 
- De koppeling van het beheer aan opleidingstrajecten is een interessante piste. 
- De adviesraad benadrukt het belang van een ‘gebouwenmanager’ ter plekke die de 

eindverantwoordelijkheid draagt en met de verschillende deelwerkingen kan onderhandelen 
over praktische en inhoudelijke beheerspraktijken in het gebouw. 

 
 
3. Planning opmaak nieuw strategisch meerjarenbeleidsplan CJS 2021-2025 + 

memorandum 

 

MEMORANDUM  

De voorzitter koppelt terug over het overleg dat in maart plaatsvond n.a.v. de opmaak van een 
gezamenlijk memorandum van de drie adviesraden. Tijdens het gesprek werd het duidelijk dat 
men het gevoel had dat men dit nog niet gezamenlijk kan aanpakken.  
Dit betekent niet dat het idee negatief werd onthaald, maar wel dat men het nog te vroeg vond 
om dit vanuit de drie sectoren in elkaar te laten klikken. Er komt dus voorlopig geen gezamenlijk 
memorandum. 
 
De voorzitter geeft aan dat indien er vanuit de Cultuurraad interesse is om aan een 
memorandum te werken, hij hier graag initiatief voor wil nemen. Indien er geen interesse is, 
laten we het rusten. 
 
BKO/RAB, de Brusselse Museumraad en La Concertation zullen samen een memorandum 
opmaken. Er wordt voorgesteld dat dit teruggekoppeld wordt naar de Cultuurraad. 
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PLANNING OPMAAK NIEUW STRATEGISCH MEERJARENBELEIDSPLAN CJS 2021-2025 
Het huidige strategisch meerjarenbeleidsplan CJS loopt tot eind 2020.  
In oktober 2018 zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Dit betekent dat er een planningstraject met 
de gemeenten wordt opgestart. Vanaf januari 2019 schrijven de gemeenten aan hun 
gemeentelijke cultuurbeleidsplannen (2020-2025), nieuwe convenanten met de gemeenten in het 
kader van het lokaal cultuurbeleid en nieuwe convenanten met de gemeenschapscentra zullen 
worden opgemaakt. Dit alles gekoppeld aan inspraak van de lokale cultuurraden, raden van 
bestuur van de GC, bibraden en stakeholders. 
In mei 2019 zijn er gewestverkiezingen. Na de verkiezingen zou CJS moeten starten met haar 
traject naar een nieuw strategisch meerjarenbeleidsplan. 
Daarnaast start de administratie in september 2018 met de opmaak van een aanbevelingsrapport 
voor het nieuwe VGC-College. 
 
Aangezien in beide trajecten (gemeentelijke en CJS) planning en inspraak vervat zit, speelt CJS 
momenteel met de idee om het gemeentelijk traject te gebruiken om het CJS-traject te voeden. 
De adviesraad Cultuur werd geherlanceerd midden in de uitvoering van het 
meerjarenbeleidsplan. Nu staan we aan het begin van de opmaak van een nieuw plan en vinden 
we het belangrijk dat de adviesraden van in het begin mee zijn met dit verhaal. 
 
De voorzitter deelt mee dat de adviesraad hier graag aan meewerkt. 
 
 
4. Varia  

 

Twee vergaderdata worden nog even in herinnering gebracht: 

 

- De laatste adviesraad Cultuur voor de zomervakantie is op maandag 21 juni van 18-20u. Een 
uitwisseling met collegelid Pascal Smet staat centraal. 
 

- Zoals reeds aangekondigd is er een gezamenlijke adviesraad CJS gepland op donderdag 28 
juni 2018. Het aanvangsuur wordt vervroegd van 18u30 naar 17u30 (tot 19u30) zodat de 
voetbalminnende leden om 20u naar de WK-match Engeland-België kunnen kijken. 

 

 
 
 

Volgende vergadering: maandag 21 juni – 18-20u 
(uitwisseling met collegelid Pascal Smet) 

 
 




