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C . — Vergelijking van de ramingen voor 1971 0M 

en met de rekening van J 969 

G E W O N E 

Funktie Rekening 1969 

Algemene uitgaven 

Schuld 

Fondsen 

Belastingen en rétr ibuées . . . . 

Algemeen bestuur 

Financieel bestuur en domeinen . . 

Algemene diensten 

Politie 

Brandweer , 

Wegen en Verkeer , 

Handel, Nijverheid en Middenstand 

Energieproduktie en -transport . . 

Toerisme 

Landbouw en voedselvoorziening . 

Algemene uitgaven voor het onderwijs 

Kleuter- en lager onderwijs . . . 

Middelbaar- en normaalonderwijs . 

Technisch onderwijs 

Kunstonderwijs 

9.753.361 

538.519.255 

4.312.260 

168.131.939 

47.244.895 

53.529.202 

455.979.397 

132.816.952 

91.758.153 

5.184.797 

65.045.359 

6.391.670 

104.850.135 

318.978.533 

214.608.868 

238.944.783 

26.664.643 



— 887 (4 december 1970) 

met de ramingen van 1970 
(vastgestelde uitgaven). 

U I T G A V E N 

Begroting 
van 1970 

Begrotings-
ontwerp van 1971 

Verschil met : 

de rekening 
van 1969 

de begroting 
van 1970 

79.437.500 

529.162.305 

3.820.002 

196.739.952 

52.479.001 

68.138.000 

520.249.468 

148.340.438 

120.156.785 

10.037.000 

68.591.329 

6.366.671 

126.516.500 

345.581.200 

237.899.000 

275.225.700 

29.847.500 

79.457.500 

518.170.271 

4.120.002 

253.252.780 

55.083.600 

71.421.650 

551.606.000 

156.842.098 

135.203.968 

10.766.970 

73.401.489 

6.266.672 

147.078.275 

385.618.340 

260.810.800 

295.365.480 

33.358.560 

+ 69.704.139 

— 20.348.984 

— 192.258 

+ 85.120.841 

+ 7.838.705 

+ 17.892.448 

+ 95.626.603 

+ 24.025.146 

+ 43.445.815 

+ 5.582.173 

+ 8.356.130 

_ 124.998 

+ 42.228.140 

+ 66.639.807 

+ 46.201.932 

+ 56.420.697 

+ 6.693.917 

+ 20.000 

— 10.992.034 

+ 300.000 

+ 56.512.828 

+ 2.604.599 

+ 3.283.650 

+ 31.356.532 

+ 8.501.660 

+ 15.047.183 

+ 729.970 

+ 4.810.160 

_ 99.999 

+ 20.561.775 

+ 40.037.140 

+ 22.911.800 

+ 20.139.780 

+ 3.511.060 
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C. — Vergelijking van de ramingen voor 1971 
en met de rekening van 1969 

G E W O N E 

i van 1 

Funktie Rekening 1969 

Algemene uitgaven 

Schuld 

Fondsen 

Belastingen en rétr ibuées . . . . 

Algemeen bestuur 

Financieel bestuur en domeinen . . 

Algemene diensten 

Politie 

Brandweer 

Wegen en Verkeer 

Handel, Nijverheid en Middenstand . 

Energieproduktie en -transport . . . 

Toerisme 

Landbouw en voedselvoorziening . 

Algemene uitgaven voor het onder wij s 

Kleuter- en lager onderwijs . . . 

Middelbaar- en normaalonderwijs . 

Technisch onderwijs 

JKunstonderwijs 

9.753.361 

538.519.255 

4.312.260 

168.131.939 

47.244.895 

53.529.202 

455.979.397 

132.816.952 

91.758.153 

5.184.797 

65.045.359 

6.391.670 

104.850.135 

318.978.533 

214.608.868 

238.944.783 

26.664.643 
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met de ramingen van 1970 
(vastgestelde uitgaven). 

U I T G A V E N 

Begroting 
van 1970 

Begrotings-
ontwerp van 1971 

Verschil met : 

de rekening 
van 1969 

de begroting 
van 1970 

79.437.500 

529.162.305 

3.820.002 

196.739.952 

52.479.001 

68.138.000 

520.249.468 

148.340.438 

120.156.785 

10.037.000 

68.591.329 

6.366.671 

126.516.500 

345.581.200 

237.899.000 

275.225.700 

29.847.500 

79.457.500 

518.170.271 

4.120.002 

253.252.780 

55.083.600 

71.421.650 

551.606.000 

156.842.098 

135.203.968 

10.766.970 

73.401.489 

6.266.672 

147.078.275 

385.618.340 

260.810.800 

295.365.480 

33.358.560 

+ 69.704.139 

— 20.348.984 

— 192.258 

+ 85.120.841 

+ 7.838.705 

+ 17.892.448 

+ 95.626.603 

+ 24.025.146 

+ 43.445.815 

+ 5.582.173 

+ 8.356.130 

— 124.998 

+ 42.228.140 

+ 66.639.807 

+ 46.201.932 

+ 56.420.697 

+ 6.693.917 

+ 20.000 

— 10.992.034 

+ 300.000 

+ 56.512.828 

+ 2.604.599 

+ 3.283.650 

+ 31.356.532 

+ 8.501.660 

+ 15.047.183 

+ 729.970 

+ 4.810.160 

— 99.999 

+ 20.561.775 

+ 40.037.140 

+ 22.911.800 

+ 20.139.780 

+ 3.511.060 
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Funktie 

Hoger onderwijs 

Jeugdvorming - Volksontwikkeling -
Sport 

Eunsten en Oudheidkunde 

rediensten 

[Sociale Voorzorg en Sociale Onder
stand 

Sociale hulp 

Wetenschappelijk onderzoek - Sociale 
en preventieve geneeskunde . . 

Openbare hygiène 

Huisvesting - Ruimtelijke ordening -
Stedebouw 

[Overboekingen . . . . 

Totaal der uitgaven . 

Rekening 1969 

280.000 

*( 27.916.083 
*( 30.561.850 

41.003.888 

2.211.447 

281.389.207 

55.139.578 

18.922.030 

214.735.124 

*( 66.004.526 
*(-3O.561.850 

3.190.316.085 

7.857 

3.190.323.942 

Begrolingi-
I ontwerp van î 

HfflJ 

48.44 

312.1 
71.; 

26: 

3.9i 

M 

De Plantsoenendienst is nu begrepen in de functie 76 in plaats van 
unctie 96-97 zoals voorheen. 
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Begroting 
van 1970 

Begrotings-
ontwerp van 1971 

Verschil met : 

de rekening 
van 1969 

de begroting 
van 1970 

292.500 

•(38.741.996 
*( 41.090.000 

42.850.170 

4.680.248 

312.866.692 

66.279.950 

15.721.200 

250.420.436 

*( 85.678.110 
*(-41.090.000 

3.636.119.653 

1 

3.636.119.654 

292.500 

93.346.696 

48.446.126 

5.312.320 

312.166.401 

71.587.800 

17.620.000 

265.864.490 

55.393.070 

3.907.853.858 

1 

+ 12.500 

+ 34.868.763 + 13.514.700 

+ 7.442.238 + 5.595.956 

+ 3.100.873 | + 632.072 

+ 30.777.194 j — 700.291 

+ 16.448.222 ! + 5.307.850 

1.302.030 + 1.898.800 

+ 51.129.366 + 15.444.054 

+ 19.950.394 s + 10.804.960 

+ 717.537.773 ! +271.734.205 

— 7.856 

3.907.853.859 + 717.529.917 + 271.734.205 
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Verklaring van de verschillen tussen de ramingen 
over 1971 en deze van de begroting over 1970 

(oorspronkelijke begroting). 

het geheel genomen vermeerderen de uitgaven over 1971 
272 milioen ten overstaan van 1970 (oorspronkelijke 
het geheel genomen vermeerderen de uitgaven over 197] 
272 miljoen ten overstaan van 1970 (oorspronkelijke 

oting). Deze vermeerdering vertegenwoordigt 7,4 % en 
It als volgt verklaard : 

aie 01 — Schuld. 

>e twee arukelen betreffende de interesten van onze lenin-
verminderen ingevolge de vermindering van het nog af te 

en kapitaal ; 
N 1 ' 11 « Interesten van leningen terugbe-

taalbaar door vaste annuïteiten . . . F — 2.150.000 
N 1 ' 12 « Interesten van leningen terugbe-
taalbaar door gelijke jaarlijkse tranches » . —12.700.000 

De artikelen betreffende de aflossing daarentegen vermeer-
en ingevolge het normaal spel der aflossingen : 
N 1 15 « Aflossing van leningen terugbetaal-
baar door vaste annuïteiten » + 2.150.000 
N 1 ' 16 « Aflossing van leningen terugbetaal-
baar door gelijke jaarlijkse tranches » . . + 2.365.000 

Een vermindering van de roerende voorheffing valt even-
ns op te tekenen (—100.000 F) ingevolge de vermindering 
r interesten van de leningen evenals een vermindering van 
: « Allerhande kosten voor de leningdienst » (—500.000 F) 
wijten aan de aflossing door het dagelijks terugkopen ter 

îurs, niet boven pari, van de effekten der leningen van 1967. 

unctie 04 — Belastingen en Rétribuées. 

Een vermeerdering van 300.000 F wordt geraamd voor 
rtikel 23 « Terugbetaling aan de Rijksontvangers van de 
nningskosten der aanvullende gemeentebelasting op de per-
ionenbelasting en op de autovoertuigen ». (Deze inningskos-
en vertegenwoordigen 3 % der geraamde ontvangsten.) 

i 
m 
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Functie 10 — Algemeen Bestuur. 

In het geheel genomen, vermeerdering met 56.500.000 F . 
In dit bedrag vertegenwoordigen de personeelsuitgaven met 
8.600.000 F ingevolge de stijging van de index, de program-
matietoelage (beslissing van de Raad van 12 januari 1970) 
en het vakantiegeld (in 1971, vermeerdert het van 7.500 tôt 
10.000 F) . 

De n , s 26 en 27 « Wedden van de Schepenen » en « Pen-
sioenen van de gewezen Burgemeesters en Schepenen en hun 
rechthebbenden » vermeerderen met 750.000 F ingevolge het 
scheppen van een nieuwe plaats van Schepen, vanaf de vol
gende zesjaarlijkse période en het verhogen der pensioenen. 

N 1 ' 28 « Zitpenningen van de Gemeenteraadsleden » ver
meerdert met 1.200.000 F (het bedrag van de zitpenning 
werd sinds 1970 inderdaad verhoogd tôt 930 F) . 

Twee nieuwe artikelen (n' s 36 en 60) zijn te vermel-
den : « Volkstelling — Bijkomende vergoedingen van het 
personeel » en « Allerhande kosten » : + 8.300.000 F . 

De administratieve werkingsuitgaven vermeerderen met 
300.000 F ingevolge de stijging van de levensduurte. 

Het overbrengen van de diensten naar het nieuw complex 
van het administratief centrum, brengt mee : 

— een raming van 1.500.000 F voor de verhuiskosten ; 

— een verhoging van de retributies en onderhoudskosten voor 
de telefoon ten bedrage van 500.000 F ; 

— een raming van 700.000 F om de kosten voor het drukken 
van het Informatieblad te dekken ; 

— een bedrag van 2.100.000 F voor n r 54 (nieuw artikel) 
« Personeelsmess — Werkingskosten » voor water- en 
elektriciteitsverbruik en de tussenkomst van de Stad in de 
kosten der maaltijden ; 

— een bedrag van 28.450.000 F voor m 55 (nieuw artikel) 
voor de werkingskosten van de gebouwen. 

Ingevolge het overbrengen van de Huishoudkundige dienst 
en de Aanplakdienst naar de Hallen der Voortbrengers, valt 
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•en vermeerdering op van 500.000 F bij het n r 536/s (nieuw 
irtikel) voor de verhuizing van de kantoren, magazijnen en 
nachines van het lithografisch atelier. 

De kosten voor de bewaking bij nacht van het administra-
tief centrum, de Hallen der Voortbrengers en het complex 
van de Sint-Kathelijnestraat, bedragen 1.850.000 F geraamd 
op n r 56ter (nieuw artikel). 

Bij n r 58 « Bank en postgirokosten », verhoging van de 
assignatiekosten : + 200.000 F . 

Artikel 61 « Mechanografisch centrum — Administratieve 
Werkingskosten », vermeerdert met 2.850.000 F ingevolge de 
vervangïng van de ordinator met ponskaarten door een geheel 
met schijven en magnetische banden. 

De raming van artikel 67 « Voorlopige Raad van de Brus-
selse agglomeratie — Bijdrage in de werkingskosten » ver
meerdert met 330.000 F omdat het aandeel van de gemeenten 
gebracht is van 1 op 3 F per inwoner. 

Functie 12 — Financiën en Patrimonium. 

Vermeerdering van de personeelsuitgaven : + 1.400.000 F . 

Bij n r 92 « Privaat domein — Onroerende voorheffing en 
allerhande belastingen » tekent men een vermeerdering op van 
300.000 F , gevolg van de talrijke verwervingen (Van Ar te-
veldestraat). 

Ingevolge de nieuwe aanwervingen voor openbaar nut aan 
de Antwerpsesteenweg, vermeerdert artikel 93 met 1 miljoen. 
Daarentegen wordt de raming voor het onderhoud van het 
Zuidpaleis ingevolge het overbrengen van de diensten van de 
administratie naar het administratief centrum, verminderd 
met 400.000 F . 

Functie 13 — Algemene Diensten. 

Vermeerdering van de personeelsuitgaven: + 3.900.000 F , 
omwille van de stijging van het indexcijfer, de sociale pro
grammât^ en het vakantiegeld. 
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Art ike l 122 « Honoraria » daarentegen vermindert met 
900.000 F door het feit dat de dienst der verwarming niet 
meer doorlopend beschikt over een ploeg werklieden — elek-
triciens in bedrijf. 

De technische werkingskosten verhogen met 200.000 F 
ingevolge de constante stijging der grondstoffen en het 
arbeidsloon. 

Functie 30-35 — Justifie en Politie. 

Vermeerdering van de personeelsuitgaven : + 3 1 miljoen 
930.000 F . 

De administratieve werkingskosten tonen daarentegen, of-
schoon er een verhoging geraamd werd voor de warme en 
koude maaltijden van het personeel, een vermindering van 
150.000 F , ingevolge de overdracht van 500.000 F naar 
artikel 147 « Politie — Honoraria » met het oog op aan-
wervings- en bevorderingsexamens. 

De technische werkingskosten vermeerderen met 170.000 F 
ingevolge de verhoging van de kosten voor medische verzor-
ging, geneesmiddelen en hospitalisatie van het personeel 
gewond tijdens de dienst. 

De interne facturatie vermindert met 500.000 F . 

Functie 37 — Brandweer. 

Vermeerdering van de personeelsuitgaven : + 7.300.000 F . 

Ar t ike l 171 « Kledingvergoeding » vermindert met 70.000 F 
omwille van het herleiden van de effectieven tôt 10 eenheden 
minder. 

De administratieve werkingskosten vermeerderen met 
100.000 F voortkomend uit een groter gebruik van fiscale 
zegels op de facturen (verhoging van het aantal en van de 
bedragen). 

Ingevolge de stijging van de index en de uitbreiding van 
het voertuigenpark, verhogen de exploitatiekosten van de 
voertuigen (n r 176) met 200.000 F . 

De leningslasten, zowel deze te dragen door de Stad als 
door de Staat, vermeerderen met 2.600.000 F . Dit is in 
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zonderheid te wijten aan een nieuwe lening van 40 miljoen 
aangegaan bij het Gemeentekrediet van België voor de finan
ciering van de werken voor de bouw van een nieuwe kazerne 
aan de Groendreef. 

Functie 40-44 — Verkeer en Wegen. 

In het totaal van de vermeerdering van deze functie, komen 
de personeelsuitgaven slechts tussenbeide voor 1.390.000 F . 
De toepassing van de herzieningsformules en de stijging van 
de indexvoet hebben een invloed op de n r s : 

— 191 « Bezoldigingen voor de prestaties van 
het personeel ad intérim » F + 310.000 

— 195 « Exploitatiekosten voertuigen » . . + 200.000 
— 197 « Onderhoud van openbare wegen — 

Allerhande aankopen » + 300.000 
— 199 en 201 « Vernauwing van trottoirs en 

herstelling» + 650.000 
— 202 « Herstelling van spéciale wegbekle-

dingen » 7 . . + 1.500.000 
— 203 « Leveren en leggen van een asfalt-

bekleding op bestaande bestrating . . . + 400.000 
— 204 « Onderhoud van de openbare wegen 

— Allerhande onkosten + 1.300.000 
— 210 « Voetgangerstunnel onder de Kanter-

steen en de Houtmarkt — Onderhouds-
kosten » + 100.000 

— 213 « Wachthuisjes voor de reizigers van 
het gemeenschappelijk vervoer — Aller 
hande onkosten» F + 110.000 

De Openbare elektriciteitsverlichting (n' 207) vermeerdert 
met 4.600.000 F ingevolge de stijging der uitbatingskosten en 
de financiële lasten evenals omwille van de invloed van de 
toepassing van de belasting op de toegevoegde waarde. De 
toepassing van deze belasting brengt ook een vermeerdering 
mee van 1 0 % , hetzij, 900.000 F voor artikel 208 « Ver-
keersregeling - Terugbetaling van de door « S i b e l g a z » 
gedane kosten ». & 
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De leningslasten (n , s 215 en 218), zowel deze te dragen 
door de Stad als door de Staat, vermeerderen met 3 mi l 
joen 700.000 F , in acht genomen de verhoging van het aan
tal af te sluiten leningen (inzonderheid een lening van 75 mi l 
joen voor het bouwen van een parkeerplaats onder de 
Adolphe Maxlaan). 

Functie 50-54 — Handd — Nijverheid — Middenstand. 

In deze functie vermeerderen de personeelsuitgaven met 
400.000 F . 

Dit is te wijten aan de stijging van het indexcijfer, de 
sociale programmatie en het vakantiegeld. 

De werkingskosten vermeerderen met 100.000 F . 

De interne facturatie vermeerdert eveneens met 300.000 F . 

Functie 55 — Energieproduktie en -transport. 

Ingevolge de stijging van de index en de verhoging van de 
rust- en overlevingspensioenen, vermeerderen de pensioenen 
van de voormalige gas- en elektriciteitsbedrijven met 4 mil
joen 700.000 F . 

Art ikel 283 « Sibelgaz — Kosten voor het verleggen van 
kabels » vermeerdert met 160.000 F rekening gehouden met 
de uit te voeren werken, die van jaar tôt jaar veranderen. 

Functie 70 — Onderwijs. 

Voor gans het onderwijs, vermeerderen de uitgaven met 
107 miljoen ten overstaan van 1970, hetzij met 10 % , 
namelijk : 

— de sociale lasten (waaronder 
de pensioenen) . . . . 14,50 miljoen of 15 % 

— de werkingskosten . . . 0,50 miljoen of 1 c> 

— de wedden 
— de lonen 

vermeerderen met 
72 miljoen of 10 % 

9,40 miljoen of 14,5 % 
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de uitgaven voor het onder-
houd der gebouwen . . . 6,60 miljoen of 3 % 

— allerhande uitgaven (inbe-
grepen de interne facturatie) 2 miljoen of 4 % 

Op te merken : 

Voor de algemene uitgaven voor het onderwijs : 

— de centralisatie van de lonen van het definitief en stage-
doend werkliedenpersoneel van de Stad, behorend tôt de 
dienst van het Openbaar Onderwijs, wat een vermeerde
ring van de uitgaven aan functie 70 meebrengt (overdracht 
van de verschillende functies van het Openbaar Onder
wijs) ; 

— de uitbreiding van de werkzaamheden van het Psycho-
Medisch-Sociaal centrum (wat een vergroting van het 
kader meebrengt en een vermeerdering van de personeels
uitgaven) ; 

— de verhoging van artikel 329 betreffende het vervoer van 
de leerlingen (+ 300.000), ingevolge de verhoging der 
transporttarieven en der vervoerkosten voor gehandicapte 
kinderen ; 

— de vermeerdering te wijten aan de inrichting van de ver-
warming en de elektriciteit van de nieuwe lokalen aan de 
Schuitenkaai (n r 335) (480.000) en aan de Sint-Katelijne-
straat (n r 328) (325.000) ; 

— de verhoging van de toelagen aan de dienst der school-
maaltijden voor de gemeentescholen (n r 337) en de vrije 
scholen (n r 344) + 2.000.000 ; 

— de verhoging van de toegangstarieven van de zwembaden 
(n r 341) per 1 januari 1971 (+ 210.000). 

Voor het kleuter- en lager onderwijs : 

— de bouw van nieuwe klaslokalen noodzakelijk gemaakt 
door de aangroei van de schoolbevolking ; 

— de wijziging van de uurroosters van het werkliedenperso
neel ; 

— de inrichting van de nieuwe kindertuin Masuistraat ; 
— de aankoop van nieuwe dokumentatie ; 
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— het binnenbrengen van aardgas in de gebouwen ; 
— de inrichtingswerken uit te voeren aan de nieuwe open-

luchtschool van Wenduine. 

Voor het middelbaar en normaal onderwijs : 

— het oprichten van nieuwe klaslokalen ; 
— het inrichten van een Israëlitische godsdienstcursus ; 
— het scheppen van een functie van opzichter-opvoeder ; 

— het toepassen van de nieuwe barema's per 1 juni 1970 ; 

— de uitbreiding van de uurroosters voor de schoonmaak 
ingevolge het toegenomen aantal klaslokalen ; 

— het wijzigen van de basisuurroosters per 1 juli 1970 ; 

— het binnenbrengen van aardgas in de gebouwen. 

Voor het technisch onderwijs : 

— de aankoop van nieuwe benodigdheden ; 
— de vermeerdering ingevolge de centralisatie van de Neder-

landstalige scholen in de lokalen van de voormalige 
« Papeteries de Belgique » ; 

— het binnenbrengen van aardgas in de gebouwen. 

Voor het kunstonderwijs : 

— het vaststellen van nieuwe barema's per 1 juni 1970; 
— het openen van nieuwe klassen ; 
— de vernieuwing van de elektrische installâmes ; 
— de herinrichting van de ateliers op het gelijkvloers van 

de Académie voor Schone Kunsten en de omschakeling 
op aardgas. 

Functie 76 — Jeugdvorming — V olksontwikkeling — Sport. 

De personeelsuitgaven worden verhoogd met 2 miljoen. 

De pensioenen verhogen met 1.200.000 F ingevolge de 
toepassing van de index en de verhoging van de rustpen-
sioenen. 
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De patronale bijdragen daarentegen verminderen met 
500.000 F, ingevolge de vermeerdering van het aantal defini-
tieve agenten, wat een vermindering van de patronale bijdra
gen aan de R . M . Z . meebrengt. 

Bij artikel 533 « Jeugdtehuizen en jeugdcentra van de 
Stad — Onderhoudskosten », blijkt een vermeerdering van 
100.000 F, te wijten aan de verhoging van de levensduurte, 
de uitbreiding van de diensten en de oprichting van nieuwe 
jeugdcentra. 

Er wordt een vermeerdering opgetekend bij artikel 540 
« Openbare bibliotheken — Technische werkingskosten », 
voor de oprichting van een bibliotheek van de 2 e graad en 
voor het dekken van de kosten voor het overbrengen van de 
pedagogische bibliotheek van het Zonnig Uurtje n r 1, de 
bibliotheek n1' 2 van de Strostraat naar de Ruisbroeckstraat. 

De onderhouds- en de werkingskosten van de gebouwen 
en terreinen vermeerderen : 

— n' 537 voor de speelpleinen, met 250.000 F ; 

— n' 553 « Gemeentelijke sport- en spelinstallaties » : 
+ 300.000 F ; 

— n r 556 « Heizelstadion en bijbehorende terreinen » : 
+ 700.000 F. 

Voor het zwembad, Reebokstraat, werden belangrijke 
dringende en onvoorziene werken uitgevoerd in 1970, in de 
plaats van de aanvankelijk voorziene werken, die uitgesteld 
werden tôt 1971 (n1' 557) + 800.000 F . 

Voor artikel 571 « Sportmanifestaties », wordt een ver
meerdering van 700.000 F geraamd ingevolge de aanvragen 
en de lasten voorzien voor 1971 (inrichting van belangrijke 
manifestaties die een bijzondere steun verdienen van de Stad 
en oprichting van een voetbalclub op de Heizel, « Le Racing 
Jet de Bruxelles », waaraan het past een werkinestoelaae toe 
te kennen). 

Wat betreft de lasten van leningen en aflossing ten laste 
van de Stad en van de Staat, moet er rekening gehouden wor
den met een vermeerdering van 6.424.000 F insevol^e de 
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financiering van nieuwe investeringen, namelijk het oprichten 
van een synthetische piste op de Heizel en van een sportcom-
plex te Neder-Over-Heembeek. 

Er moet evenwel rekening gehouden worden met het over-
brengen van de Plantsoenendienst van de functie 96-97 naar 
de functie 76, overeenkomstig de ministeriële richtlijnen, wat 
de functie in kwestie verhoogt met 42 miljoen. 

Functie 77-78 — Kunsten en Oudheidkunde. 

De personeelsuitgaven vermeerderen met 500.000 F inge
volge de stijging van het indexcijfer en de verhoging van de 
sociale programmatie. 

De technische werkingsuitgaven en de onderhoudsuitgaven 
vermeerderen met : 
— 440.000 F voor de artikelen 620 en 622 « Koninklijke 

Vlaamse Schouwburg» ingevolge de uitrusting in 1971 
van een tweede toneelbrug ; 

— 195.000 F voor artikel 621 « Koninklijke Parkschouw-
burg» voor allerhande werken gepland in 1971 (verwar-
ming, aardgas, schilderwerk, dakbedekking en sanitaire 
installâmes). 

De toelagen aan de Parkschouwburg en de Vlaamse 
Schouwburg vermeerderen elk met 600.000 F ; voor de Munt-
schouwburg met 500.000 F . Deze toelagen volgen de stijging 
van de index. 

Functie 79 — Erediensten. 

Wat betreft interesten van leningen ten laste van de Staat 
voor werken aan kerken, tempels en pastoriën wordt een 
vermeerdering geraamd van 560.000 F voor artikel 669 voor 
de last van een bijkomende lening af te sluiten, in 1971, 
voor de herstelling van de kerk van Onze-Lieve-Vrouw van 
Goede Bijstand. 

Functie 82-83 — Sociale voorzorg en Sociale onderstand. 

Een vermindering van 750.000 F moet vastgesteld worden 
voor artikel 689 « Uitkering van een restorno aan zekere 
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catcgorieën water-, gas- en elektriciteitsverbruikers » inge
volge de vermindering van het aantal permanente bedeelden 
van de C.O.O. 

Functie 84 — Sociale Hulp. 

De personeelsuitgaven van de kribben en kinderbewaar-
plaatsen vermeerderen met 4.200.000 F ingevolge de stijging 
van de index, de sociale programmatie en de kaderwijzigingen 
overeenkomstig het besluit van de Raad van 2 februari 1970. 

De lasten van de Stad in de gemeentelijke pensioenen — 
artikel 694 — vermeerderen met 350.000 F. Dit is te wijten 
aan de index en de verhoging van de rust- en overlevings-
pensioenen, overeenkomstig de wet van 9 juli 1969. 

De technische werkingskosten vermeerderen met 420.000 F 
ingevolge de levensduurte, de vernieuwing van klein materieel 
en de toegenomen capaciteit van zekere kribben. 

Ook de uitgaven « Voeding » vermeerderen met 350.000 F , 
omwille van de stijging van de levensduurte en de toegeno
men capaciteit van zekere kribben. 

Artikel 710 « Sociale Hulp — Geboortepremie voor Brus-
selse kinderen » vermeerdert met 300.000 F . Dit is te wijten 
aan het voorstel de premie te verhogen van 1.000 tôt 1.200 F 
per kind. 

Functie 91-92 — Wetenschappelijk onderzoek — Sociale en 
preventieve geneeskunde. 

Vermeerdering van de personeelsuitgaven van de medische 
schoolinspectie met 420.000 F , ingevolge de stijging van de 
index en de toepassing van nieuwe barema's per 1 juni 1970. 

De toelage aan het Instituut voor Verpleegkunde bij het 
Ziekenhuis Brugmann wordt in 1971 verhoogd met 
900.000 F wegens de invloed van de stijging van de index. 

Functie 94 — Volksgezondheid. 

• T n , d r f n n ^ t i e ' d i e e e n vermeerdering toont van 15 mi l -
8 590 000 F W ° r d e n d C P e r s o n e e l s u i t g a v e n verhoogd met 
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De volgende artikelen vermeerderen eveneens : 

Nummers 743, 748, 752, 756 « Gemeentelijke pen-
sioenen ». 

Vermeerdering met 3.140.000 F omwille van de stijging 
van de index en de verhoging van de pensioenen voorzien 
door de wet van 9 juli 1969. 

N r 765 « Openbare reiniging — Technische werkingskos
ten » — aankoop van materieel voor de veegmachines : 
+ 200.000 F . 

N r 772 « Openbare reiniging — Ophalen van huisvuil » 
— Verwijderen van het vuilnis — constante stijging van de 
prijzen van deze onderneming : + 2.000.000 F . 

Omwille van de stijging der lonen en van de prijzen der 
materialen, vermeerderen de technische werkingsuitgaven, de 
kosten voor herstelling en onderhoud met 2.665.000 F . 

N 1 ' 7883 « Onderhoud van de Zenneoverwelving en van de 
duikers onder het Saintcteletteplein » vermeerdert met 
300.000 F in het vooruitzicht van de eventuele ruiming van 
de Hollebeek en van het overwelfd gedeelte van deze beek 
onder de spoorweg Brussel/Mechelen. 

N 1 ' 787 « Rioleringsdienst — Werken voor rekening van 
partikulieren » vermeerdering met 1.100.000 F te wijten aan 
het groter aantal aanvragen van partikulieren. 

Omwille van de voldoende grote voorraad, vermindert 
daarentegen de raming van artikel 773 « Aankoop van Con
tainers » met 425.000 F . De leninglasten, zowel voor de 
Stad als voor de Staat, verminderen met 2.700.000 F omdat 
slechts een enkele lening afgesloten werd van de elf aanvanke-
lijk voorziene leningen. 

Functie 96-97 — Huisvesting — Ruimtelijke ordening — 
Stedebouw. 

De personeelsuitgaven verminderen met 600.000 F, inge
volge het afnemend aantal personeelsleden in de definitieve 
dienst. 
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Dit vefichil1 

I 
het overwerk en de vergoedingen daarentegen 
wordt een vermeerdering geraamd van 500.000 F 
werken gevraagd aan andere diensten en de verho-

het uurloon. 
9 « Strijd tegen de krotwoningen — Ffonoraria » ver-
met 1.000.000 F. te wijten aan de stand der studies. 

jnoraria voor het « Plan van Brussel — Noordsta-
ermeerderen met 800.000 F, ingevolge nieuwe bestel-
n verschillende uit te voeren werken in 1971. 

nieuwe artikelen worden ingeschreven in 1971 : 

3526/5 « Honoraria voor studies van verwezenlijking » 
het hoofd te bieden aan studiekosten van voorontwer-
(rioleringen, niveau's, rooilijnen) en van inplanting 
gemeenschapsgebouwen : + 10.000.000 F . 

854 « Deelneming van de Stad aan de tentoonstelling 
Lomé hoofdstad van 1870 tôt het jaar 2000 ». Een 
Irag van 1 miljoen wordt geraamd voor de verblijf-
sten van het personeel, de kosten van matenaal en 
rvoer. 

moet ook rekening gehouden worden met het overbren-
an de Plantsoenendienst van de functie 96/97 naar de 
s 76. !:.::-;.-• • 

, , . , openbart 
ze bewerking, die het voorwerp uitmaakt van minis-
i beschikkingen, heeft tôt gevolg dat het totaal van deze 
ie met 42 miljoen verminderd wordt. 

_ V 3 < hitei 
debetinieres' 
ï k l Ger 

* 
** Nui i 

-m 
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Verklaring van de verschillen tussen de ramingen 
over 1971 en deze van de rekening over 1969 

(vastgelegde uitgaven). 

In het geheel genomen verhogen de ramingen over 1971 
met 717.500.000 F in verhouding tôt de vastgelegde uitgaven 
over 1969. 

Di t verschil is als volgt te verklaren : 

Functie 00 — Algemene uitgaven. 

De vermeerdering van 69.700.000 F wordt verdeeld 
tussen : 

— N r 2 « Roerende voorheffing op termijn-
rekeningen » F + 200.000 

— N ' 3 « Interesten op kredietopeningen en 
debetinteresten van de rekening-courant B 
bij het Gemeentekrediet van België » ver
meerdering te wijten aan het feit dat de 
Stad in haar financiële toestand, vanaf 
1970, interestlasten op kredietopeningen 
voorziet +32.500.000 

— N 1 4 « Interestlast voor lening bij het Ge
meentekrediet terugbetaalbaar door latere 
openbare uitgifte » F +37.000.000 

Het betreft een nieuw artikel dat niet bestond in 1969, 
bedoeld om de interesten te dragen van de voorschotten op 
lening. 

Functie 01 — Schuld. 

— Allerhande kosten voor de leningsdienst 
(artikel 7), vermindering voortspruitend 
uit de bankkosten van de aflossing, vanaf 
1969, van de lening van 1967 . . . F + 170.000 

— Roerende voorheffing (artikel 8), vermin
dering van jaar tôt jaar, van de interesten 
van de leningen uitgegeven voor 1962 . . — 100.000 
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Aflossjflg van leningen terugbetaalbaar 
door jaarlijkse tranches (n1 16) . . . . + 4.500.000 

Aflossing van leningen terugbetaalbaar 
door vaste annuïteiten (n1 15) . . . . + 4.200.000 

Verhoging uit hoofde van het normale spel 
van de aflossingen. Daarentegen, vermin
dering van de interesten van leningen, als 
gevolg van de vermindering van het nog 
af te lossen kapitaal F —29.100.000 

liai ii 
7unctie 04 — Belasting en en retributies. 

M 
Artikel 23 « Terugbetaling aan de Rijksontvangers van de 

inningskosten der aanvullende gemeentebelasting op de per-
sonenbelasting en op de autovoertuigen », vermindering van 
360.000 F . (Deze inningskosten vertegenwoordigen 3 % van 
de geraamde inkomsten). 

1» 
Daarentegen, als gevolg van de onzekerheid van het cijfer 

« Terugbetaling van ten onrechte geïnde belastingen » (arti
kel 20), verhoogt het vastgesteld forfaitair cijfer met 
200.000 F dat van de rekening over 1969. 

1 
Functie 10 — Algemeen Bestuur. 

De personeelsuitgaven vermeerderen met 23.890.000 F . 

De werkingsuitgaven met 1.070.000 F . 

De mechanografische sector met 3.100.000 F . 

De n ' s 26 en 27 « Wedden van de Schepenen » en « Pen-
sioenen van de gewezen burgemeesters en schepenen en hun 
rechthebbenden » vermeerderen met 1.100.000 F tengevolge 
van het scheppen van een bijkomende plaats van schepen en 
van de verhoging van de rust- en overlevingspensioenen. 

Artikel 28 « Zitpenningen van de Gemeenteraadsleden » 
vermeerdert met 2.600.000 F . 

Nieuwe artikelen worden voorzien in 1971 : 
— n r s 36 en 60 « Volkstelling — Bijkomende 

vergoedingen van het personeel » en « A l -
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lerhande kosten » waarvan de uitgaven 
geraamd zijn op F + 8.320.000 

Als gevolg van de verhuis van de diensten naar de nieuwe 
complexen « Administratief Centrum ». « Hallen der Voort-
brengers » en « Sint-Kathelijne » : 
— N r 52 « Telefoonkosten » . . . . F + 500.000 
— N r 53bis « Hallen der Voortbrengers — 

Verhuis » + 500.000 
— N r 53ter « Overbrengen van de diensten 

naar het Administratief centrum — Ver
huis » + 1.500.000 

— N 1 54 « Personeelsmess van het Adminis
tratief c e n t r u m » . + 2.100.000 

— N 1 ' 54bis « Kosten voor het drukken van 
het Informatieblad » + 700.000 

— N 1 ' 55 « Werkingsuitgaven voor de ge-
bouwen » +29.150.000 

— N r 56ter « Bewaking tijdens de nacht » F + 1.850.000 

Bij n r 42 « Honoraria », wordt een verhoging geraamd van 
580.000 F voor de betaling van de honoraria van de leden 
van de examenjury's en van het personeel ad intérim. 

Bij n r 58 « Bank- en Postgirokosten », verhoging van de 
assignatiekosten : + 300.000 F . 

De raming van artikel 67 « Voorlopige Raad van de Brus-
selse agglomeratie — Bijdrage in de werkingskosten » ver-
hoogt met 250.000 F , omdat het aandeel van de gemeenten 
gebracht is van 1 op 3 F per inwoner. 

Het artikel ingevoerd in 1970 « Administratieve Wijk — 
Bijdrage van de Stad in de kosten van beheer van het com-
plex Post — Administratief Centrum » : + 3.000.000 F . 

De interne facturatie verhoogt met 3.000.000 F . 

Functie 12 — Financiën en Patrimonium. 

De weddeuitgaven verhogen met 3.100.000 F . 
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De werkings- en onderhoudsuitgaven vermeerderen met 
4.800.000 F, als gevolg van de stijging van de kosten voor 
materiaal en arbeid. 

Tengevolge van nieuwe onteigeningen ten openbare nut in 
de wijk van de Antwerpse steenweg, werden de ramingen 
voor 1971 aangepast aan de noodwendigheden : 
— Art. 82 « Honoraria » F + 290.000 

Art. 85 « Onderhouds- en werkingsuitga-
v e n » + 750.000 

— Art. 93 « Onroerende voorheffing en aller-
lei belastingen » F + 1.500.000 

Functie 13 — Algemene Diensten. 
De personeelsuitgaven verhogen met 8.740.000 F en de 

werkingsuitgaven met 2.500.000 F . 

Wat meer in het bijzonder artikel 1 15 betreft « Bevoor-
rading voor de verschillende diensten van de administratie », 
wordt een verhoging geraamd van 950.000 F , rekening gehou-
den met de constante stijging van de prijzen. 

Artikel 133 « Dienst van de Architektuur en het Centraal 
Atelier » — « Werken voor rekening van andere diensten » : 
dit artikel hangt af van de aanvragen tôt tussenkomst, maar 
de raming moet nochtans voldoende hoog zijn om te voldoen 
aan aile eventualiteiten : + 3.000.000 F . 

De interne facturatie vermeerdert met 550.000 F . 

Functie 30-35 — Justitie en Politie. 
De personeelsuitgaven vermeerderen met 92.500.000 F 

tengevolge van de uitbreiding van het personeel, de invloed 
van het indexcijfer, de verhoging van de Sociale Programma
tie en van het vakantiegeld. De kledingsvergoeding (n r 149) 
vertoont een verhoging van 1.100.000 F te wijten aan de 
geplande aanwerving van personeel en de eerste uitrustings-
kosten die hieruit voortspruiten. 

De administratieve werkingskosten tonen een vermindering 
van 135.000 F, niettegenstaande een voorziene verhoging 
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voor de maaltijden en het koud buffet van het personeel, als 
gevolg van een overdracht van 500.000 F naar artikel 147 
« Honorar ia », met het oog op aanwervings- en bevorderings-
examens. 

De technische werkingskosten, de onderhouds- en wer
kingskosten van gebouwen, de exploitatiekosten van de voer-
tuigen tonen een vermeerdering van 1.100.000 F als gevolg 
van de constante stijging van de prijs van de grondstoffen en 
van de handarbeid. 

Functie 37 — Brandweer. 

De personeelsuitgaven vermeerderen met 14.565.000 F . 

De werkingsuitgaven vermeerderen met 1.675.000 F . 

De kledingsvergoeding (n r 171) toont, ofschoon de getal-
sterkte met 10 eenheden vermindert is in 1970, een vermeer
dering van 310.000 F , omwille van de verhoging van de ver-
goeding van 5.500 tôt 7.000 F en van de eerste uitrustings-
vergoeding van 9.000 F tôt 11.450 F . 

De interesten en aflossing van leningen vermeerderen met 
5.600.000 F (interesten) en 1.570.000 F (aflossing), even-
zeer te dragen door de Stad als door de Staat, omwille van 
een nieuwe lening van 40 miljoen aangegaan voor de finan-
ciering van de bouwwerken van een nieuwe kazerne aan de 
Groendreef. 

Functie 40-44 — Verkeer en Wegen. 

In de vermeerdering van deze functie, komen de perso
neelsuitgaven slechts tussenbeide voor 3.700.000 F . 

Bij n 1 191 « Openbare Werken — Wegen — Honoraria » 
(artikel onbestaande in 1969), merken we een bedrag van 
612.000 F om het hoofd te bieden aan de uitgaven voor het 
personeel ad intérim en de eventuele binding aan de index. 

Zekere werkingsuitgaven tonen belangrijke verhogingen 
omwille van de herzieningsformules der prijzen en de stijging 
van de indexvoet : 
— Ar t . 192 « Verkeer — Administratieve 

werkingsuitgaven » F + 310.000 
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— Art. 194 « Onderhoudsuitgaven » . . + 370.000 

— Art. 195 Exploitatiekosten voertuigen » + 410.000 

— Art. 197 «Onderhoud van openbare we-
gen Verschillende aankopen » . . . + 650.000 

Art. 199 en 201 «Trottoirs ten laste van 
de Stad en vernauwing van trottoirs op 
verschillende wegen » + 1.100.000 

— Art 202 « Herstelling van spéciale weg-
bekled.ngen» + 2.200.000 

Art. 203 « Leveren en leggen van een 
asfaltbekleding op bestaande bestrating » . + 900.000 

Art. 204 « Onderhoud van openbare we-
g e i l _ Allerhande Onkosten » . . . . + 2.900.000 

De artikelen 

— 198 « Herbestrating van uitgravingen voor 
rekening van derden » + 450.000 

— 206 «Dienst van de gebouwen. Werken 
voor rekening van partikulieren » ver
meerderen en hangen af van de aanvragen 
tôt tussenkomst die van jaar tôt jaar ver-
schillen + 1.600.000 

Artikel 205 (onbestaande in 1969) « Herstelling van brug-
gen en viadukten » toont een bedrag van + 240.000 F , 
omdat de tussenkomsten voor het onderhoud van de kunst-
werken niet te ramen zijn, maar noodwendig omwille van de 
ouderdom ervan. 

Artikel 207 « Openbare elektriciteitsverlichting — Exploi 
tatiekosten en stroomverbruik » toont een vermeerdering van 
9.300.000 F, noodwendig gemaakt door de verhoging van 
de uitbatingskosten en van de financiële lasten evenals door 
de invloed van de toepassing van de B .T .W. 

Artikel 208 « Verkeersregeling » vermeerdert met 2 mil
joen 400.000 F. Het betreft de terugbetaling van de kosten 
verncht door Sibelgaz, kosten die de invloed ondergaan van 
de stijging van allerhande prijzen. 
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Art ikel 214 « Interesten van de lening aan te gaan voor 
het dekken van het aandeel van de Stad in het kapitaal van 
de « Intercommunale Maatschappij voor de bouw van de 
autosnelweg E 5 » toont een vermeerdering van 4.800.000 F 
te wijten aan de belangrijkheid van de schijven van beroep op 
het kapitaal (de financiering is gespreid over 3 jaar met pro-
gressieve schijven). 

Tenslotte verhoogt de raming van andere artikelen (n r s 215 
en 218) betreffende de interest en de aflossing van leningen 
met 13 miljoen, omwille van de vermeerdering van het aantal 
leningen (namelijk een lening van 75 miljoen voor het bou-
wen van een parkeerplaats onder de Adolphe Maxlaan). 

Functie 50-54 — Handel — Nijverheid — Middenstand. 

In deze functie verhogen de personeelsuitgaven met 3 mil 
joen 900.000 F tengevolge van de invloed van de stijging van 
het indexcijfer, de sociale programmatie en het vakantie-
geid. 

De raming van artikel 270 « Effektenbeurs — Werkings
kosten voor de gebouwen » vermeerdert met 930.000 F 
omwille van de evolutie van de algemene stijging der prijzen 
en lonen. 

De werkingskosten voor de Goederenbeurs en de Markten 
(artikelen 272 en 274) verhogen met 310.000 F . Alhoewel 
de onderhoudswerken van de gebouwen van jaar tôt jaar ver-
schillen, is er nochtans een voldoende hoog krediet nodig 
om de onvoorziene uitgaven te dekken. 
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Functie 7 — 

Beweging van de gewone 

Wedden Lonen 

0 Algemene uitgaven voor het onder
wijs : 

1969 . . . 
1970 . . . 
1971 . . . 

~2 Kleuter- en lager onderwijs : 

1969 . 
1970 , 
1971 . 

7i Middelbaar- en. normaalonderwijs 

1969 . 
1970 . 
1971 . 

74 Technisch onderwijs 

749 Kunstonderwijs. 

75 Hoger onderwijs : 

Toialen 

1969 . . 
1970 . . 
1971 . . 

1969 . 
1970 . 
1971 . 

1969 . . 
1970 . . 
1971 . . 

1969 . . 

1970 . . 

1971 . . 

27.498.098 
31.595.000 
34.264.000 

226.118.620 
235.981.000 
262.724.000 

176.168.000 
190.897.000 
210.597.000 

197.976.000 
222.864.000 
243.230.000 

21.090.000 
22.897.000 
25.204.000 

648.850.718 

704.234.000 

776.019.000 

5.891.851 
8.014.000 

14.823.000 

25.660.883 
30.696.000 
34.221.000 

10.918.349 
13.089.000 
15.308.000 

11.099.624 
12.871.000 
9.723.000 

1.164.812 
1.139.000 
1.120.000 

54.735.519 

65.809.000 

75.195.000 
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'erwijs. 

aven van het onderwijs. 

Sociale 
lasten 

Werkings
kosten 

Gebouwen-
onderhoud 

Andere uitga
ven (interne 

facturatie 
inbegrepen) 

Totaa l 

40.859.649 
47.188.000 
53.540.000 

27.404.071 
29.387.000 
35.325.000 

8.758.168 
9.839.000 

11.975.000 

10.085.536 
11.175.000 
11.075.000 

939.000 
1.445.000 
1.615.000 

7.829.395 
9.261.500 
9.848.500 

24.123.983 
28.405.500 
28.946.500 

9.051.670 
10.717.000 
10.077.000 

14.263.779 
20.676.000 
20.672.000 

1.470.278 
2.037.500 
2.311.000 

512.498 
1.210.000 
2.015.000 

5.955.820 
8.465.000 

12.258.000 

5.636.292 
6.685.000 
5.680.000 

3.202.431 
3.910.000 
6.365.000 

474.885 
480.000 

1.080.000 

22.258.644 
29.248.000 
32.587.775 

9.715.156 
12.646.700 
12.143.840 

4.076.389 
6.672.000 
7.173.800 

2.317.413 
3.729.700 
4.300.480 

1.525.668 
1.849.000 
2.028.560 

280.000 
292.500 
292.500 

104.850.135 
126.516.500 
147.078.275 

318.978.533 
345.581.200 
385.618.340 

214.608.868 
237.899.000 
260.810.800 

238.944.783 
275.225.700 
295.365.480 

26.664.643 
29.847.500 
33.358.560 

280.000 
292.500 
292.500 

88.046.424 
99.034.000 

113.530.000 

56.739.105 
71.097.500 
71.855.000 

15.781.926 
20.750.000 
27.398.000 

40.173.270 
54.437.900 
58.526.955 

904.326.962 
1.015.362.400 
1.122.523.955 
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Functie 55 — Energieproduktk en -transport. 

De pensioenen van de voormalige Gas- en Elektriciteits-
regies verhogen met 6.000.000 F tengevolge van de stijging 
van de index en de verhoging van de rust- en overlevings-
pensioenen. 

De raming van artikel 283 « Sibelgaz — Kosten voor het 
verleggen van kabels » vermeerdert met 160.000 F , rekening 
gehouden met de uit te voeren werken, die van jaar tôt jaar 
verschillen. 

De interesten en de aflossing van leningen ten laste van 
de Staat vermeerderen met 2.150.000 F, omdat 9/10 van de 
lening ter beschikking gesteld werden in de loop van 1969. 

Functie 70 — Onderwijs. 

In vergelijking met 1969. vermeerderen de uitgaven voor 
het onderwijs met 216 miljoen of 24 % , hetzij : 

— Werkingsuitgaven . . . . 15 miljoen of 27 % 
— Onderhoud van gebouwen . . 11,6 miljoen of 74 % 
— Allerhande uitgaven inbegre-

pen de interne facturatie . . 16,4 miljoen of 41 % 

Enkel de personeelsuitgaven vertegenwoordigen een ver
hoging van 173 miljoen, hetzij 2 2 % . 

Maar er valt ook op te merken dat in de verhoging van 
173 miljoen, de pensioenen tussenbeide komen voor meer 
dan 10 miljoen, voortvloeiend uit de toepassing van de index 
en de verhoging van de rust- en overlevingspensioenen. 

Anderzijds, in toepassing van de nieuwe barema's per 
1 jum 1970. en als gevolg van de vermeerdering van het aan-
tai begunstigden en van de in uitvoering zijnde perekwatie, 

— Wedden 
— Lonen 
— Sociale lasten (inbegrepen de 

Verhoging in miljoen F 
127 miljoen of 20 % 
20,5 miljoen of 38 % 

pensioenen) 25,5 miljoen of 29 % 
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zal het staatsaandeel in de pensioenen van de gemeentelijke 
leraren en onderwijzers aangepast zijn. De Stad zal dus gehou
den zijn de toestanden te regelen in overeenstemming met de 
wetten en de nieuwe voeten te gelde te maken. 

Buiten de algemene opmerkingen voor ieder onderwijs in 
de vergelijkingen met de begroting over 1970, opmerkingen 
die ook gelden voor de vergelijking met de rekening over 
1969, moet een vermeerdering aangeduid worden van 4 m i l 
joen 750.000 F voor de gemeentescholen en van 1.900.000 F 
voor de vrije scholen van de « Subsidie aan de Dienst der 
schoolmaaltijden ». 

Wanneer de ramingen voor het onderhoud van de gebou
wen veel hoger liggen dan de uitgaven voor 1969, dan is dit 
te wijten aan het feit dat, vermits in 1969 weinig onderhouds-
werken uitgevoerd werden, het programma op te stellen voor 
1971 des te belangrijker is (inzonderheid de overschakeling 
naar aardgas in vele scholen). 

Functie 76 — Jeugdvorming — Volksontwikkeling — Sport. 

De personeelsuitgaven vermeerderen met 9.255.000 F . 

De werkingsuitgaven met 11.862.000 F . 

De belangrijke verhoging spruit voort uit de herstelling en 
het onderhoud van de muziektent in het Park van Brussel en 
van de sportinstallaties, uit de stichting van een bibliotheek 
van de 2 e graad te Laken, dringende werken aan het zwembad 
van Brussel, de omschakeling naar aardgas. 

Zekere bijkomende uitgaven zijn te vermelden : 
— Art ikelen 522 en 527 « Sport » en « Plantsoenen » — 

gemeentepensioenen ten laste van de Stad : + 2 mi l 
joen 100.000 F als gevolg van de stijging van de index 
en van de rust- en overlevingspensioenen, overeenkomstig 
de wet van 9 jul i 1969. 

— Wat de « Jeugddienst » (n1 528) en de « Jeugdtehuizen » 
(n r 531) betreft, vermits deze artikelen niet bestonden in 
1969, valt er een bedrag op van 440.000 F . 

— Ar t ike l 533 « Jeugdtehuizen en jeugdcentra van de Stad 
— Onderhoudskosten » + 490.000 F . 
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— Artikel 570 « Wijkfeesten — Openbare feesten — Ker-
missen — Toelagen » + 520.000 F tengevolge van de 
stijging van inrichtingskosten van de wijkfeesten. 

— Artikel 571 <, Sportmanifestaties — Subsidies » + 7 4 5 
duizend I voortspruitend uit de vermeerdering van de 
aanvragen en van de lasten voorzien voor 1971, uit de 
inrichting van belangrijke manifestâmes die een bijzondere 
steun verdienen vanwege de Stad en uit de vestiging op 
de Heizel van een voetbalclub waaraan het billijk zou 
zijn een werkingstoelage te verlenen. 

De vereffening van het eventueel déficit van het zwembad 
laat ons een uitgavevermindering ramen van 150.000 F . 
Ondanks de stijging van de uitgaven, laat de begroting opge-
steld door de maatschappij een vermindering van het déficit 
uitschijnen als gevolg van de verhoging van de tarieven beslist 
voor 1971. 

Tenslotte wordt voor de artikelen « Interesten en aflos
sing van leningen » een kredietsupplement voor 1971 geraamd 
van 9.500.000 F omwille van de financiering van nieuwe 
investeringen. 

Functie 77-78 — Kunsten — Oudheidkunde — Communi-
caliemedia. 

De personeelsuitgaven vermeerderen met 900.000 F . 

De werkingsuitgaven vermeerderen met 726.000 F . 

Brengen ook een bijkomende uitgave mee, de volgende 
artikelen : 

— N ' 630 « Onderhoud en restauratie van 
oude gevels die aan de Stad toebehoren of 
bezwaard zijn met erfdienstbaarheid » . F 

— N r 634 « Subsidie aan de Koninklijke 
Parkschouwburg » 

— N r 635 « Subsidie aan de Koninklijke 
Vlaamse Schouwburg » . . . 

— V 637 « Subsidie aan het Paleis voor 
Schone Kunsten » (nieuw artikel in 1970) . 

+ 900.000 

+ 1.340.000 

+ 1.290.000 

+ 4.000.000 
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— N r 636 « Subsidie aan de Koninklijke 
Muntschouwburg » + 900.000 

— De interesten en aflossing van leningen 
(n r s 643 tôt 650) . 

— De interne facturatie 
+ 
+ 

527.000 
570.000 

Functie 79 — Ere diensten. 
Het onderhoud van de kerken, tempels en pastorieën en 

het verlenen van vergoedingen aan bedieners van nieuwe 
parochies brengen een bijkomende uitgave mee van 
660.000 F . 

De interesten en de aflossing van leningen vermeerderen 
met 2.620.000 F omwille van het feit dat het merendeel van 
de voorziene leningen in 1969 niet kunnen aangegaan zijn. 

Functie 82-83 — Sociale voorzorg en Sociale onderstand. 

De subsidie aan de Commissie van Openbare Onderstand 
vermeerdert met 30.500.000 F met betrekking tôt de reke
ning van 1969 : deze verhoging is slechts te wijten aan de 
stijging van de index. 

Het artikel : « Uitkering van een restorno aan zekere cate-
gorieën water-, gas- en elektriciteitsverbruikers » vermeerdert 
met 900.000 F . Dit artikel is afhankelijk van het aantal aan-
vragen tôt hulpverlening. 

Functie 84 — Sociale Hulp. 

Deze functie betreft hoofdzakelijk de kribben, waar de per
soneelsuitgaven vermeerderen met 10.854.000 F en de wer-
kingsuitgaven met 4.879.000 F . Zij ondergaan de gevolgen 
van de stijging der levensduurte evenals van de uitbreiding 
van zekere kribben. 

De sociale bijstand, de hulp aan families en de subsidies 
aan privédiensten vermeerderen met 330.000 F, tengevolge 
van de toename van het aantal bijgestane families. 

Als gevolg van het toenemend aantal aanvragen en van 
het voorstel de premie te verhogen van 1.000 op 1.200 F, 
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vermeerdert de raming van het artikel 710 « Geboortepremie 
voor Brusselse kinderen » met 500.000 F . 

De interne facturatie vermindert met 150.000 F . 

Functie 91-92 — Wetenschappdijk onderzoek — Sociale en 
Preventieve Geneeskunde. 

De personeelsuitgaven vermeerderen met 1.700.000 F . 

Voor de « Strijd tegen de luchtbezoedeling en het lawaai » 
wordt een krediet uitgetrokken van 1 miljoen : de uitgave die 
desbetreffend in de rekening voorkomt is miniem maar de 
raming moet behouden blijven om eventueel te kunnen over-
gaan tôt een studie van het probleem van de bezoedeling in 
zijn geheel als bijvoegsel tôt het opmetingsnet dat in de grote 
agglomeraties door het Ministerie van Openbare Gezondheid 
opgericht werd. 

De raming over 1971 wat betreft de « Subsidie verleend 
door de Stad aan het Instituut voor verpleegkunde bij het 
Ziekenhuis Brugmann » vermindert echter aanzienlijk ten 
overstaan van de rekening over 1969 : — 4.080.000 F . 

Deze vermindering is te wijten : 

a) aan de verhoging van de waarde der prestaties van de leer-
lingen verpleegsters ; 

b) aan de vermindering van zekere werkingsuitgaven, voor-
namelijk te wijten aan de verlaging van de vergoedingen 
aan de leerlingen en aan de tussenkomst van de leerlingen 
in de kosten van de maaltijden. 

Functie 94 — Volksgezondheid. 

De personeelsuitgaven vermeerderen met 29.400.000 F ; 
de werkingsuitgaven met 4.850.000 F . 

Buiten deze vermeerderingen, moeten de hiernavolgende 
bijkomende uitgaven vermeld worden : 

— N 1 ' 772 « Verwijderen van het vuilnis ». — 
Constante verhoging van de prijzen van 
deze onderneming p + 4 000 000 
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— N 1 774 « Water-, gas- en elektriciteitsver-
bruik ». — Gevolg van de tariefverho-
gingen + 550.000 

— N r 778 « Rioleringsdienst — Herstelling 
en uitbreiding van werken ». — Verhoging 
te wijten aan de stijging van de lonen en 
van de prijzen der materialen . . . . + 1.200.000 

— N r 783 « Onderhoud van de Zenneover-
welving en van de duikers aan het Saincte-
Jetteplein ». — Vermeerdering omwille 
van de eventuele ruiming van de Hollebeek 
en van het overdekte gedeelte ervan . . + 1.000.000 

— N 1 784 « Onderhoud en ruiming van riolen 
en collecteurs ». — Stijging van de lonen 
en van de prijzen der materialen . . . . + 1.000.000 

— N r 787 « Rioleringsdienst — Werken voor 
rekening van partikulieren ». — Verhoging 
te wijten aan de toename van de aanvragen 
door partikulieren . + 1.100.000 

— N r s 798 - 801 « Interesten en aflossing van 
leningen ». — Een enkele lening aange-
gaan van de 11 geplande + 9.800.000 

Wat echter artikel 773 betreft « Aankoop van containers 
en storttrechters », er bestaat een voldoende voorraad con
tainers, vandaar een vermindering van 365.000 F . 

Functie 96-97 — Huisvesting — Ruimtelijke Ordening — 
Stedebouw. 

De personeelsuitgaven vermeerderen met 3.934.000 F en 
de gewone werkingsuitgaven met 960.000 F . 

Vier artikelen « Honoraria » vermeerderen met 12 mil
joen 129.000 F . De stand der studies laat ons toe de raming 
te verminderen voor de uitvoering van de vernieuwingsplan-
nen in het kader van de strijd tegen de krotwoningen. Noch-
tans voor n' 852. voor de diensten van het Plan van Brussel 
en van de Stedebouw en voor de aanleg van de wijk van het 
Noordstation : + 8.400.000 F , werd in het bedrag van de 
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raming rekening gehouden met de studiekosten van het voor-
ontwerp (rideringen, hoogten, rooilijnen...) en met de studie
kosten van het inplanten van gemeenschapsgebouwen. 

Een ttieuw artikel in 1971 : « Deelneming van de Stad aan 
de tentoonstelling Rome hoofdstad van 1870 tôt het jaar 
2.000 > (n' 854)" + 1.000.000 F voor de verblijfkosten van 
het personeel, kosten van materieel en transport. 

Tenslotte brengen de artikelen 861 en 862 « Interesten en 
aflossing van leningen » een bijkomende uitgave mee van 
705.000 F. 

B E S L U I T 

De financiële toestand van de Stad blijft onzeker. 

Inderdaad, men moet zich redelijkerwijze verwachten aan 
een aanzienlijke stijging van de prijzen en bezoldigingen. 

Zoals reeds hoger aangestipt werd, is de invloed bij de 
toepassing van B.T .W. nog niet gekend : vooral binnen de 
perken waarin de gemeenten als « verbruiker » worden be-
schouwd ; zij zullen deze belasting aan hun « kliënten » voor 
de geleverde goederen of voor de hun verstrekte diensten niet 
mogen aanrekenen. 

Bovendien, zal de lening van 1 miljard volgend jaar aan 
te gaan een stijging van de schuldlasten veroorzaken, terwijl 
de opbrengst ervan amper zal volstaan om de buitengewone 
uitgaven vastgelegd tijdens het dienstjaar 1970 en voorgaande 
te dekken. 

Andere leningen zullen vlug moeten aangegaan worden en 
zullen dientengevolge op hun beurt zware lasten op de gewone 
begroting doen ontstaan. 

Het aandeel in het « Gemeentefonds » verhoogt aanzien-
lnk voor wat betreft het dienstjaar 1971. Doch het is weinie 
waarschijnlijk dat het aandeel van de Stad een soorteelijke 
stiigmg in de komende jaren zal kennen. 
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De Vaste Commissie van de Lokale Besturen zal dan ook 
op het gepaste moment tôt stand komen. E r zal binnen deze 
Commissie erover moeten gewaakt worden dat het voorstel-
len, waardoor de Staat een lening zou uitgeven van de opge-
hoopte tekorten van de grote Steden te consolideren, tôt op 
een bepaald punt geen onverdiende beloning zou betekenen 
voor bepaalde gemeenten en voor andere een nog minder 
verdiende bestraffing. 

Inderdaad, er moet een onderscheid gemaakt tussen de 
lening bestemd om de gewone of buitengewone begroting te 
dekken. 

De buitengewone uitgaven dienen dikwijls om investeringen 
te verwezenlijken die op lange termijn een verrijking voor de 
gemeente betekenen. M e n kan aannemen dat het Ri jk tege-
moet komt in de lasten van dergelijke leningen, doch deze 
tussenkomst is dan een subsidie, soms een tweede subsidie. 

Voor de gewone uitgaven, kan deze tegemoetkoming tôt 
op een bepaald punt beschouwd worden als een premie toe-
gekend aan de gemeentebesturen die de nodige fiskale inspan-
ning niet hebben geleverd (belastingen, tarieven, enz.) of die 
niet zuinig zijn omgesprongen met de uitgaven die niet gans 
onontbeerlijk waren. 

Tenslotte, dient te worden nagegaan hoe de gemeenten, 
die hun patrimonium realiseerden en hierdoor hun schuld-
lasten verminderden op gelijke voet kunnen worden behan-
deld, als de gemeenten die hun private goederen bewaarden, 
en leningen aangingen, doch zodoende hun leningslasten ver-
zwaarden. 

Dit ailes toont aan dat het niet volstaat voor het Rijk van 
eenvoudig de schuldlasten van de gemeenten over te nemen 
om een einde te stellen aan hun onzekere financiële toestand ; 
doch dat de behandeling van het probleem binnen de schoot 
van de nieuwe Commissie onontbeerlijk en dringend blijkt 
te zijn. 
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D E M E C H A N O G R A F I E 

A. Het Centritm voor informatie. 

Bij Raadsbesluit van 29 juni 1970 werd ertoe besloten de 
computer 360/20 met ponskaarten te vervangen door een 
computersysteem bestaande uit een centrale machine met een 
geheugencapaciteit van 32.000 posities, een snelle regeldruk-
ker voor grote en kleine letters, een ponskaartlezer — ponser 
en een magnetische band- of schijvenapparatuur. De keuze 
zou geschieden, na raadpleging van de firma's die in een der-
gelijke apparatuur voorzien, gelet op de verhouding kost-
prijs — prestatievermogen en op een mogelijk samengaan met 
de computers in andere openbare diensten. 

In toepassing van deze beginselbeslissing heeft het C o l 
lège, in zitting van 18 september 1970, met de firma Siemens 
een contract aangegaan voor een computer van de série 
4004/35. die in zijn beginstadium 4 magneetschijven zou 
omvatten. 

Hiermee is de eerste stap gezet ter verwezenlijking van 
de mechanisatie van de diensten zoals die werd gesteld in de 
begrotingsnota voor 1970 en nader werd toegelicht op 
6 december 1969 in de Verenigde Raadssecties. 

In de tweede fase (1973/1974) wil men de capaciteit van 
de centrale eenheid opvoeren tôt 48 K (K = 1.024 geheugen-
posities), de randapparatuur aanvullen met magneetbanden 
en met eentaaksverwerkingen starten in teleprocessing. 

In de derde en laatste fase (1975 en later) krijgt de cen
trale eenheid een geheugencapaciteit van 64 K , wat samen 
met de inzet van massageheugens de algemene toepassing van 
teleprocessingmethodes moet mogelijk maken. 

Hierdoor worden mede de voorwaarden geschapen om met 
de computer rechtstreekse dialogen te voeren via de terminais 
waarmee de loketten in het Administratief Centrum van de 
Stad en in de verbindingsbureaus van Laken, Neder-Over-
Heembeek. Haren, de Noord-West Wijk en elders op te rich-
ten verbindingsbureaus zouden uitgerust zijn ; aldus zou men 
onmiddellijk ter plaatse de voor het publiek nuttiee inlich-
t i n p e n kunnen verstrekken. 



— 921 — (4 december 1970) 

De nieuwe apparatuur wordt midden 1971 in gebruik geno-
men. Met het oog hierop werd half oktober begonnen met de 
vorming van het bedieningspersoneel en met de studie van 
de te mechaniseren taken. 

Die studie werd reeds in haar hoofdlijnen omschreven in 
de nota die de Raadsleden werd overhandigd bij hun bezoek 
aan het Centrum in december 1969. 

B. — Het Rijksregister. 

Per 9 juli 1970 werd er een aanvang gemaakt met de ver-
zameling van de inlichtingen tôt toekenning van een nationaal 
nummer. Verwacht wordt dat die gegevens (naam, voorna-
men, geboortedatum, burgerlijke stand, adres) einde decem
ber exploiteerbaar zullen zijn en het verloop van de algemene 
volkstelling op 31 december 1970 zullen vergemakkelijken. 

M e n overweegt de mogelijkheid om de tellingsgegevens 
aan te wenden ter opbouw van een volledig gemechaniseerd 
bevolkingsbestand. 

De Stadsdiensten zullen dit bestand rechtstreeks kunnen 
raadplegen via de télex. V a n zijn kant zal het Centrum voor 
Informatieverwerking kunnen beschikken over de magneet-
bestanden die het Rijksregister bijhoudt en zal het aile wer
ken kunnen uitvoeren ten gerieve van het bestuur. De samen
werking Stad-Rijksregister zal materieel mogelijk zijn ver
mits beide zullen beschikken over een gelijkaardige appara
tuur afkomstig van dezelfde constructeur. 

In zekere zin en bij zoverre de voor de Stad dienstige gege
vens worden bijgehouden (belastingen, schoolplichtigen, inen-
tingen, enz.) zal het Centrum voor Informatieverwerking voor 
ons Bestuur optreden als een soort van gewestcentrum van 
het Rijksregister. 
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III. _ BUITENGEWONE BEGROTING 

Voor de buitengewone begroting verwijst de Minister van 
Binnenlandse Zaken in zijn omzendbrief betreffende het 
opmaken van de begroting van 1971 naar zijn vroegere richt-
lijnen. 

De buitengewone begroting van 1971 stelt zich als volgt 
voor : 

Buitengewone uitgaven . F 2.061.043.632 
Buitengewone ontvangsten . 1.553.719.921 

Overschot van uitgaven . F 507.323.711 

De buitengewone uitgaven en ontvangsten worden verdeeld 
onder de 28 functies van de begroting. 

De voornaamste functies of de minder belangrijke functies 
samen. omvatten de hiernavolgende uitgaven en ontvangsten : 

Uitgaven Ontvangsten 
(in miljoenen) 
% % 

2,5 41 3 
12 113 7 

1,5 — — 
— 55(1) 3,5 
11 97 6 
5,5 44 3 
1,5 6 0,5 

12 86 5,5 
46,5 30 2 

7,5 1.082 69,5 

100 1.554 100 

Politie en Brandweer . . . . 52 
Wegen en Verkeer 245 
Handel, Nijverheid, Middenstand 31 
Energieproduktie en -transport. — 
Onderwijs 230 
Jeugdvorming, Kunsten . . . 118 
Erediensten 27 
Gezondheid 243 
Huisvesting, Stedebouw . . . 960 
Schuld — Algemeen bestuur — 

Financieel bestuur en domei-
nen — Sociale hulp . . . 155 

2.061 

(1) Hulpinbreng in gas en elektriciteit. 
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Buitengewone ontvangsten. 

Op de 1.554 miljoen ontvangsten vertegenwoordigen de le
ningen, afgesloten bij het Gemeentekrediet in het kader 
van de uitgaven bedoeld in het Regentsbesluit van 2 juli 1949 
en in de koninklijke besluiten van 22 oktober 1959 en 1 fe-
bruari 1960, betreffende de financiële tussenkomst van de 
Staat in de subsidies voor het uitvoeren van werken door de 
provinciën en gemeenten, 293 miljoen. 

Buitengewone uitgaven. 

Hierna volgt een overzicht van het werkprogramma waar-
van de uitvoering voor 1971 wordt voorzien door de verschil-
lende diensten van de Stad evenals door de bouwonderne-
mingen voor sociale woningen. 

Brussel, 

De Schepen van Financiën, 
P.-J. D E R O N S . 

* 
** 
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PROGRAMMA VOORZIEN V O O R D E DIENST 
V A N OPENBARE W E R K E N 

Het beerotingsontwerp over het jaar 1971 berust in hoofd-
zaak op een dubbele indeling, een functionele en een econo-
mische. 

Voor wat de ontvangsten en uitgaven betreft voor de 
« functionele » catégorie, is de rechtvaardiging van de aan-
gevraagde kredieten beschreven in de toelichting. 

Voor de « economische » catégorie die de gewone- en 
buitengewone ontvangsten en uitgaven omvat, heeft de dienst 
van Openbare Werken de aangevraagde kredieten verrecht-
vaardigd in de hierboven vermelde toelichting. 

Waar voor de gewone uitgaven geen bijkomende uitleg ver-
eist is, is het nochtans noodzakelijk, het gebruik dat van de 
kredieten voor buitengewone uitgaven zal gemaakt worden. 
nader te verklaren. 

H U I S V E S T I N G — R U I M T E L I J K E O R D E N I N G 
S T E D E B O U W 

Hoofdstuk van de inv ester ingen. 

Tussen de verschillende kredieten geraamd voor de inves-
teringen, komt de rubriek van de onteigeningen, in het kader 
van de Stadsvernieuwing en van de strijd tegen de krotwo
ningen, tussenbeide voor een totaal bedrag van 1 miljard 
31.500.000 F. Dit zal toelaten de grondpolitiek in verschei-
dene wijken van de Stad voort te zetten in het kader van de 
stadsvernieuwing, de strijd tegen de krotwoningen, de wegen-
werken en andere als gevolg van de verwezenlijkineen in die 
wijken. 

De onteigeningen of verwervingen betreffende de stads
vernieuwing en de strijd tegen de krotwoningen evenals de 
wegenwerken en andere hebben plaats in de volgende wijken : 
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Wijken 

Ruimtelijke 
ordening 

onteigeningen 
of verwervingen 
van gebouwen 

Wegenwerken 
en studies Totaal 

Ladijzen - uitbreiding 
[rakeel . . 
)inant-Hospitaal 
.ollepot . . 
)ambord-Nieuwstraat 
eopold . . . 

Cleine binnenring 
^oord-Oost 
\anaarding . . 
Pottenbakkers -

uitbreiding . 
Lakensestraat -

E . Jacqmainlaan 
Samaritanesse . 
Marollen 
Twyeninck . . 
Craetveld . . 
Verlengde 

Versailleslaan 
Ransbeek . . 
Noord 
Nieuwe . 

100.000.000 
10.000.000 
25.000.000 

5.000.000 

120.000.000 
25.000.000 
25.000.000 
15.000.000 
60.000.000 

30.000.000 

50.000.000 
15.000.000 
15.000.000 

2.000.000 
6.000.000 

13.000.000 
6.000.000 

300.000.000 
40.000.000 

8.000.000 
8.000.000 
5.000.000 

200.000 

200.000 

100.000 

128.000.000 

108.000.000 
18.000.000 
30.000.000 

5.200.000 
120.000.000 
25.200.000 
25.000.000 
15.000.000 
60.000.000 

30.000.000 

50.000.000 
15.000.000 
15.100.000 
2.000.000 
6.000.000 

13.000.000 
6.000.000 

428.000.000 
40.000.000 

1.011.500.000 

file:///anaarding
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Overdracht 

Onteigeniûgerj of verwervingen van gebou
wen in het leader van de stnjd tegen de 
krotwoningen voor al de hierboven opge-
somde wijken 

Hetzij een totaal van . F 1.031.500.000 

Hierna enige commentaar betreffende de kredieten voor 
deze verschillende wijken : 

Radijzenwijk - uitbreiding : 
- Onteigeningen F 100.000.000 
- Wegenwerken 8.000.000 

Totaal . F 108.000.000 

Het onteigeningsplan, alsook het bijzonder plan van aan-
leg voor deze wijk, werden goedgekeurd bij koninklijk besluit 
van 24 juli 1968. 

Dit nieuwe plan omvat het onteigeningsplan, goedgekeurd 
bij koninklijk besluit van 27 juli 1961, waarvoor een onge-
zondverklaring bekomen werd op 5 november 1961. 

Bijna aile gebouwen die zich in deze eerste zone bevinden 
werden aangeworven of onteigend. 

Het bestemmingsplan dat aangenomen werd voor de 
« Radijzenwijk - uitbreiding » laat de oprichting toe van een 
sociaal complex van 5 gebouwen, langs de Zuidlaan, van 
3 grote gebouwen, het eerste langs het Vossenplein, met op 
het gelijkvloers en de l s t e verdieping, een commerciële 
bestemming, en woongelegenheden op 5 verdiepingen ; het 
tweede langs de Huidevettersstraat, omvat het gelijkvloers 
en de l s t t ' verdieping voor commercieel gebruik en de 10 ver
diepingen voor woongelegenheden ; het derde gebouw gelegen 

1.011.500.000 

20.000.000 
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tussen de Zuinigheids- en de Reebokstraat, heeft uitsluitend 
een handels- of kunstbestemming en omvat een gelijkvloers 
en één verdieping. 

Onder de twee eerste gebouwen is een parking voorzien 
voor 375 wagens, terwijl een parking voor 370 wagens, 
ondergronds en op het gelijkvloers van het sociaal com-
plex is voorzien. 

Bovendien, voorziet dit zelfde bestemmingsplan, de bouw 
van een school ter vervanging van school n1' 5, Bloemisten-
straat 24. 

Een laatste gebouw is eveneens voorzien langs de Reebok
straat, bestaande uit een gelijkvloers en 5 verdiepingen, be-
stemd voor woongelegenheden en bureaus. 

De Vennootschap Sorelo heeft de bouw aangevangen van 
2 van de 5 voorziene sociale gebouwen. 

De eerste faze van het bijzonder plan van aanleg dat de 
Vennootschap Sorelo zal uitwerken, heeft betrekking op 
140 van de 384 woongelegenheden van het sociaal complex, 
alsook op de bouw van 133 parkeerplaatsen, waarvan 
104 ondergronds en 29 bovengronds. 

Anderzijds zijn de plannen voor de nieuwe school klaar en 
de aanvraag tôt bouwtoelating werd ingediend. 

De aanleg van wegen werd voorzien o.a. in de Huishou-
dens- en de Pluimstraat, in overeenstemming met de bouw 
van de sociale woningen en de nieuwe school. 

Krakeelwijk : 

— Onteigeningen F 10.000.000 
— Weaenwerken 8.000.000 

Totaal . F 18.000.000 

Het onteigeningsplan van deze wijk werd vastgelegd bij 
koninklijk besluit van 23 oktober 1963 en omvat aile gebou-
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wen van de huizenblokken gelegen tussen de Wasserij-, de 
Huidevetters-, de Krakeel-, de Vanderhaegen- en de Nieuw-
landstraat. 

1 en ministerieel besluit van onbewoonbaarheidsverklaring 
van 30 juli 1964, heeft 65 woningen op de 189 waaruit de 
wijk bcstaat, ongezond verklaard. 

Een eerste gedeelte werd nu volledig verwezenlijkt, en aile 
gebouwen gelegen tussen de Wasserij-, de Huidevetters-, de 
krakeel- en de Vanderhaegenstraat werden gesloopt. Het 
ontruimd terrein werd verkocht aan de « Brusselse Haard » 
voor de oprichting van een gedeelte van de sociale woningen 
voorzien voor deze wijk, bestaande uit ± 208 woongelegen-
heden. 

De vier laatste onteigeningen van de tweede fase worden 
afgehandeld. 

Het aangevraagde krediet zal toelaten de verwervingen in 
deze wijk volledig te beëindigen en na de totale sloping, zal 
de « N . V . Brusselse Haard » kunnen beschikken over het ont
ruimd terrein voor de verwezenlijking van het 2 e gedeelte van 
de bouw van sociale woningen, bestaande uit ± 1 0 0 woon-
gelegenheden. 

De wegenwerken die ten laste zijn van de Stad, omvatten 
de verwezenlijking van de nieuwe Krakeelstraat en van een 
deel van de Vanderhaegenstraat. 

De bijkomende wegenwerken zullen kunnen uitgevoerd 
worden na de verwezenlijking van het 2 P gedeelte. 

Dinant-Hospitaalwijk : 
— Onteigeningen 
— Wegenwerken 

F 25.000.000 
5.000.000 

Totaal . F 30.000.000 

et bijzonder plan van aanleg en het onteigeningsplan wer-
goedgekeurd bij koninklijk besluit van 25 februari 1964. 
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Drie ministeriële besluiten van onbewoonbaarheidsverkla-
ring, zijn verschenen. Het eerste, op 19 mei 1965, heeft 33 
gebouwen ongezond verklaard op de 34 die gelegen zijn in 
het huizenblok gevormd door de Trapstraat, de Dinantstraat 
en het Dinantplein. Het tweede, op 27 april 1966, heeft 
25 gebouwen ongezond verklaard op de 25 van het huizen
blok gelegen tussen de Dinant- en de Villerstraat. Het derde, 
op 29 augustus 1966, verklaarde slechts 7 gebouwen onge
zond op de 54 van het huizenblok gelegen tussen de Trap
straat en de Sint-Jansstraat. 

De gebouwen van het huizenblok gelegen tussen de Trap-, 
de Dinantstraat en het Dinantplein, zijn volledig onteigend 
en de onteigeningen van het tweede huizenblok begrensd door 
de Dinantstraat en het Oud Korenhuisplein, zijn in uitvoering. 

Anderzijds. zou het voorziene krediet toelaten, de nodige 
onderhandelingen te beginnen, met het oog op de verwerving 
of de onteigening van een deel van de naastgelegen huizen-
blokken, t.t.z. deze gelegen tussen de Trap-, de Hospitaal- en 
de Sint-Jansstraat. 

** 

Lollepotwijk : 

— Onteigeningen F 5.000.000 
— Studieonkosten 200.000 

Totaal . F 5.200.000 

Een ministerieel besluit van onbewoonbaarheidsverklaring 
van 27 november 1963 heeft een huizenblok ongezond ver
klaard, bevattende 21 panden, allen gelegen tegenover de 
Lollepotstraat, de Oester- en Madrillegang en de Kolen-
markt. 

Tôt nu toe konden met het krediet ingeschreven op de 
vorige budgé ta i re dienstjaren, 8 panden verworven of ont
eigend worden. 
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Het aangevraagde krediet is nodig voor de aanwerving van 
de gebouwen vermeld in voornoemd besluit, die zouden 
publiek of bij onderhandse overeenkomst verkocht worden. 

Het krediet voor studieonkosten, zou hoofdzakelijk dienen 
om te onderzœken welke verwezenlijkingen zouden mogelijk 
zijn op de ontruimde terreinen van de aangeworven gebou
wen. 

* 
* * 

Wijk Dambord-Nieuwstraat : 
— Onteigeningen F 120.000.000 

De verwezenlijking van het bijzonder plan van aanleg en 
van het onteigeningsplan, goedgekeurd bij koninklijk besluit 
van 13 februari 1969, omvat het uitvoeren van de nieuwe 
Dambordstraat en de verbreding van de As- , de Kanon-, de 
Kool- en de Blekerijstraat. 

Om dit te verwezenlijken, voorziet het onteigeningsplan 
de aanwerving of onteigening van de 96 panden. 

Op het ogenblik en in het kader van de vorige kredieten 
werd ongeveer de helft van de te onteigenen gebouwen aan
geworven, hetzij bij minnelijke schikking, hetzij bij gerech-
terlijke onteigening. 

Het aangevraagd krediet zal toelaten, de onteigeningen te 
voltooien. 

Leopoldwijk : 

— Onteigeningen F 25.000.000 
— Studiekosten 200.000 

Totaal . F 25.200.000 

De verschillende werken van het baancomplex, reeds ver-
wezenl.jkt of nog te verwezenlijken, op initiatief van het 
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Ministerie van Openbare Werken, t.t.z. in de Wetstraat, de 
Belliardstraat en de daarop uitgevende straten, hebben onze 
Administratie de verplichting opgelegd een bijzonder plan 
van aanleg op te maken voor 10 huizenblokken die betrok-
ken zijn bij de verwezenlijking van dit baancomplex. 

De Stad heeft de groep « Structures » gelast met de stu-
die van deze huizenblokken. 

Aangezien de Staat thans slechts de onteigeningen uitvoert 
nodig voor de verwezenlijking van sommige wegenwerken, 
t.t.z. de viadukt van de Belliardstraat naar de Justus Lipsius-
straat, vloeit hieruit voort dat de andere onteigeningen slechts 
zullen kunnen gebeuren in funktie van de bijzondere plan-
nen van aanleg. 

De studies van deze bijzondere plannen van aanleg zijn 
aan de gang, zij worden uitgevoerd in overeenstemming met 
de programmai van het Wegenfonds en met de mogelijk-
heden tôt wederopbouw, in het kader van de voorstellen 
gedaan aan de Stad door de privésector. Het krediet voor 
studiekosten zou hoofdzakelijk dienen voor het onderzoek 
van de verwezenlijkingen die zouden kunnen geschieden op 
de ontruimde terreinen van de verworven gebouwen. 

* 

Kleine binnenring : 
— Onteigeningen F 25.000.000 

Het hoofdplan voor het Pentagoon voorziet een kleine bin
nenring, waarvan het tracé in hoofdzaak zou omvatten : 

de Lombardstraat, de Keizerslaan, de Keizerinlaan, de 
Stormstraat, de Wolvengracht, het Zaterdagplein, de Oude 
Graanmarkt aan de kant van de Rijke Klarenkerk en het 
Sint-Goriksplein, om uit te monden in de Zuidstraat. 

Vier verkeerswisselaars zijn voorzien op het Justitieplein 
(aan het kruispunt van de Keizerslaan), Stormstraat (aan het 
einde van de Keizerinlaan), De Brouckereplein en tussen de 
Anspachlaan en de Zuidstraat. 
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De verkeerswisselaar van het De Brouckereplein zal biu-
nenkort verwezenlijkt worden, met de voltooiing van de com-
plexen van de Grote Post en de Mandenmakersstraat. 

Anderzijds, is de groep « Structures » gelast, een studie 
te maken over het vak van de binnenring gelegen tussen de 
Oude Graanmarkt en de Zuidstraat. 

Het aangevraagde krediet zal toelaten te voorzien in een 
deel van de aanwervingen of onteigeningen, die nodig moeten 
uitgevoerd worden tussen het De Brouckereplein en de Z u i d 
straat. 

* 
** 

Noord-Oostwijk : 
— Onteigeningen F 15.000.000 

De studies van de bijzondere plannen van aanleg zijn zo 
goed als beëindigd. Ze zullen binnenkort aan de Gemeente -
raad voorgelegd worden. 

Een eerste ontwerp, gelegen tussen de Jozef II straat en 
de Stevinstraat dat voorgelegd werd aan en aangenomen werd 
door de Gemeenteraad, werd door de Hogere Overheid ver-
worpen. 

Een nieuwe studie is aangevat en deze zal binnen korte 
tijd vaste vorm krijgen, hetgeen de Gemeenteraad zal toelaten 
zich uit te spreken over dit nieuw ontwerp. 

Anderzijds, is het bijzonder plan van aanleg van de huizen-
blokken gelegen in de omgeving van de pleinen zo goed als 
beëindigd en zal eerstdaa-gs aan de Gemeenteraad voorgelegd 
worden. 

Het gewijzigd ontwerp, tussen de Stevinstraat en de 
Jozef II straat, maakt onteigeningen noodzakelijk, met het 
oog op de hergroepering van gebouwen. 

Bovendien zal het plan genaamd « van de pleinen » ver-
schillende bestemmings- en hergroeperingszones bepalen van 
gebouwen, hoofdzakelijk aan de hoeken van de verkeers-
aders. 
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Bij gebrek aan verstandhouding tussen particulieren voor 
de verwezenJijking van deze hergroeperingen, zullen waar-
schijnlijk onteigeningen nodig zijn en te dien einde werd een 
krediet van 15.000.000 F ingeschreven op de begroting. 

* 

Aanaardingswijk F 60.000.000 

Een studie wordt verricht van het bijzonder plan van aan
leg van het huizenblok begrepen tussen de Hoogstraat, de 
Zuidlaan, de Aanaardingsstraat en het Complex van de Brus-
selse Haard. 

Deze studie streeft ernaar het complex van de Brusselse 
Haard te kunnen aanvullen door het trekken van een nieuwe 
straat tussen de Aanaardingsstraat en de Hoogstraat ten-
einde de aankomst van de ziekenwagen in het Sint-Pieters-
hospitaal te versnellen. 

Anderzijds zal het rechttrekken van de rooilijn van de 
Hoogstraat de aanwerving nodig maken van verschillende 
gebouwen vanaf het n1' 399. 

* 
** 

Pottenbakkerswijk : 
— Uitbreiding F 30.000.000 

In het kader van de studies die toevertrouwd werden aan 
de groepen Structures en A . V . A . voor de zone begrepen tus
sen de Anspach- en Maurice Lemonnierlaan, het Anneessens-
plein, de Loofstraat, 't Kintstraat, het Bloemenhofplein, de 
Karthuizers-, Plétinckx-, Sint-Kristoffel- en Rijke Klaren-
straat, kan worden voorzien dat de gezondmaking van de hui-
zenblokken begrepen tussen de Loof- en Anderlechtstraat 
en het « Philips »-complex, een volledige vrijmaking van de 
grond zal noodzaken. 

Inderdaad, het merendeel van de gebouwen in deze huizen-
blokken gelegen, zijn onbewoonbaar en tôt afbraak bestemd. 
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De vrijgemaakte gronden zullen in hoofdorde bestemd wor
den voor de afwerking van het complex « Pottenbakkers » 
van de Brusselse Haard. 

Wijk van de Lakensestraat — Emile Jacqmainlaan : 

Het ontwerp van bijzonder plan van aanleg en het onteige
ningsplan zijn voltooid en zullen eerstdaags aan de Gemeente
raad voorgelegd worden. 

Het bestemmingsplan voorziet in een nieuwe ordening van 
de huizenblokken. O m dit te verwezenlijken is het nodig het 
merendeel van de gebouwen te verwerven of te onteigenen. 

Het gevraagde krediet zal toelaten de eerste fase van de 
verwervingen uit te voeren en de gebouwen aan te kopen die 
bij openbare verkoop of in der minne zouden verkocht 
worden. 

Samaritanessewijk : 

— Onteigening F 15.000.000 

De Samaritanessewijk is begrepen tussen de Hoog-, J . Ste-
vens-, Miniemen- en Zwaardstraat. 

In het kader van de vernieuwing van deze wijk zal het 
nodig zijn zekere gebouwen te verwerven teneinde ze te her-
stellen en ze bewoonbaar te maken, zodanig dat de bewoners 
van de wijk er zich in zekere mate kunnen handhaven. De 
studies zijn in uitvoering. 

— Onteigeningen F 50.000.000 

* * 



(4 décembre 1970) — 935 — 

Marollenwijk : 

— Onteigening 
— Studiekosten 

F 15.000.000 
100.000 

Totaal . F 15.100.000 

De Marollenwijk omvat de huizenblokken gelegen tussen 
de Hoog- en de Wynantstraat, de Waterloo!aan en de Dumon-
ceau-, W o l - , Montserrat- en Abrikozenboomstraat. 

De studie van de vernieuwing van de wijk wordt verricht 
en er wordt voorzien dat een bijzonder plan van aanleg en 
een onteigeningsplan eerstdaags aan de Gemeenteraad zullen 
voorgesteld worden. 

U i t het onderzoek van deze wijk blijkt dat gedeelten van 
huizenblokken zullen moeten vernieuwd worden. Met het 
oog op deze verwezenlijking zal het noodzakelijk zijn ont
eigeningen aan te vatten, namelijk binnen de huizenblokken. 

E r werd een plaatselijk comité opgericht dat met de admi
nistratie samenwerkt om de best mogelijke oplossing te zoe-
ken, rekening gehouden, met de bestaande gebouwen. Ui t 
dien hoofde werd een krediet van 100.000 F voorzien om de 
kosten van vergaderingen en andere te dekken. 

Het onteigeningsplan en het plan van aanleg werden goed-
gekeurd door het koninklijk besluit van 31 januari 1961. In 
het kader van de verwezenlijking van de zate van de wegen, 
zullen de onderhandelingen voortgezet worden teneinde de 
nog ongeveer 70 overblijvende uitsprongen te verwerven. 

* 
* * 

Twyeninckwijk : 

Onteigeningen F 2.000.000 
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Cractveldstraat : 

_ Onteigeningen F 6 0 0 0 0 0 0 

Ransbeekstraat en omgeving : 
_ Onteigeningen F 6.000.000 

De aan gang zijnde verwervingen en onteigeningen zullen 
voortgezet worden overeenkomstig het koninklijk besluit van 
3 juli 1933. 

Wijk van de verlengde Versailleslaan : 
- Onteigeningen F 13.000.000 

Het onteigeningsplan en het plan van aanleg werden goed
gekeurd door het koninklijk besluit van 12 september 1967. 
De ongeveer 70 verwervingen en onteigeningen zullen voort
gezet worden in 1971. 

Noordwijk : 

— Onteigeningen F 300.000.000 
— Wegenwerken 30.000.000 
— Voetstuk van de sociale woningen . . . 40.000.000 
— Voetstuk van de semi-sociale woningen . 40.000.000 
— Afbraak 8.000.000 
— Studiekosten 10.000.000 

Totaal . F 428.000.000 

Onteigeningen F 300.000.000 

Het Speciaal Bureau zal de verwerving voortzetten van de 
gebouwen die nodig zijn ter verwezenlijking van het bijzonder 
plan van aanleg, goedgekeurd door het koninklijk besluit van 
17 februari 1967. E r blijven nog ongeveer 170 bundels af te 
werken. De onderhandelingen zullen gevoerd worden met het 
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oog aan de Stad de eigendom van een zo groot mogelijk aan
tal gebouwen te verzekeren en zodoende de meerwaarden van 
de grond te vermijden, teweeggebracht door het oprichten van 
nieuwe gebouwen. 

De politiek in 1971 zal vooral gericht zijn op de verwer-
ving van de gebouwen nodig voor het bevorderen van parti-
kuliere huizenblokken en voor de verwezenlijking van grote 
uitrustings werken. 

Zodoende zullen de aanwervingsinspanningen, onder 
andere, de vrijmaking op het oog hebben van het huizenblok 
van het Sint-Rochusvoorplein teneinde de aangegane akkoor-
den na te leven, die, voor het einde van 1972, een Oost-
Westader voorzien van 80 m breed. 

Wegeniswerken F 30.000.000 

In de loop van 1971, zullen verschillende werven geopend 
worden in de Noordwijk. Ontlastingswegen zullen moeten ge-
bouwd worden teneinde het in het honderd gebrachte ver-
keer een gemakkelijke uitweg te verzekeren. 

Deze infrastruktuur omvat vier punten, namelijk : 
— de inrichting van uitgangswegen door de Telegraafstraat, 

de Werktuigkundigenstraat en de Helihaven ; 
— de inrichting van nieuwe toegangswegen die uitlopen op 

de geopende werven gelegen aan het Sint-Rochusvoor
plein ; 

— het verplaatsen van verschillende leidingen voor de 
water-, gas- en elektriciteitsbevoorrading van de nieuwe 
gehelen ; 

— de openbare verlichting als gevolg van de hiervoor 
genoemde werken. 

Voetstuk van de sociale woningen van de 
Lakense Haard F 40.000.000 

Begin 1971 zal de Lakense Haard de werken aanvangen 
voor de oprichting van twee gebouwen. 

De Stad, van haar kant, zal de werf openen van haar twee 
woningblokken voor bejaarde echtparen. Teneinde de ver-
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sclullende bovenvermelde gebouwen harmonieus te te verbin-
den zal het noodzakelijk zijn de verwezenlijking te overwe-
geo van een eerste gedeelte van het voetstuk, dat parkeer-
plaatsen omvat en overdekt is met een vloersteen voor voet-
gangersverkeer. 

Voetstuk van de semi-sociale woningen aan de Helihaven : 

In verband met de oprichting van deze semi-sociale 
woningen. rekent de Stad Brussel erop, in 1971, de fundering 
te verwezenlijken van het voetstuk dat bestemd is om de 
verschillende gebouwen met elkaar te verbinden en om ver-
scheidene gemeenschapsinrichtingen te omvatten. 

Afbraak van gebouwen: 

De afbraakwerken zullen worden voortgezet teneinde de 
noodzakelijke aders te trekken, het programma van de in 
overweging genomen bouwwerken te verwezenlijken en de 
gewenste infrastruktuur aan te brengen, dit volgens plannings 
medegedeeld aan de bevolking. 

Studiekosten : 

De omvang van de verwezenlijking van de Noordwijk recht-
vaardigt het beroep van ons bestuur op vele specialisten die 
geen deel uitmaken van het personeel. Zodoende zullen de 
coordinatiestudies, toevertrouwd aan een privé-bureau moe
ten voortgezet worden in 1971. 

Zij zullen omvatten de vooruitgang van de werken, de cen
tral isatie van de inlichtingen, het beheer van het plan voor 
het geheel van de werken, het autoverkeer, enz. 

Bovendien zal de Stad verschillende voorontwerpen moe
ten bestuderen betreffende de riolering, hoogbouw, rooilij-
nen. kanaliseringen, inplanting van gemeenschapsgebouwen 
(scholen, politieposten...). 
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Nieuwe wijken — Verwervingen, onteigenin
gen en bijkomende kosten F 40.000.000 

Op het domein van aanleg van nieuwe wijken, zullen, in 
het kader van goedgekeurde plannen van aanleg of van rooi-
lijnen, buiten de hiervoor vermelde, de goederen aangekocht 
worden die j n het openbaar verkocht worden of door de eige-
naar aan de Stad aangeboden worden. 

Verschillende uitsprongen zullen rechtgetrokken worden 
overeenkomstig de afgekondigde rooilijnplannen. 

** 

Onteigeningen of verwervingen van gebouwen 
in het kader van de strijd tegen de krot
woningen F 20.000.000 

In het kader van de strijd tegen de krotwoningen voor de 
verschillende hoger opgesomde wijken, t.t.z. : 
— Radijzenwijk-uitbreiding, 
— Krakeelwijk, 
— Dinant-Hospitaalwijk, 
— Lollepotwijk, 
— Leopoldwijk, 
— Dambord-Nieuwstraatwijk, 
— Kleine binnenring, 
— Noord-Oostwijk, 
— Aanaardingswijk, 
— Pottenbakkerswijk-uitbreiding. 
— Wijk van de Lakensestraat/Emile Jacqmainlaan, 
— Samaritanessewijk, 
— Marollenwijk, 
moeten de aanwervingen of onteigeningen beslecht worden, 
overeenkomstig de gewijzigde wet van 7 december 1953, die 
subsidies ten laste van de Staat voorziet, waarvan het bedrag 
gelijk is aan het verschil tussen het totaal bedrag van de aan-
werving of onteigening van het onbewoonbaar verklaard 
gebouw en de waarde van het ontruimd terrein. 



(4 décembre 1970) — 940 — 

Bijgevolg dient deze operatie afzonderlijk van de andere 
aanwcrvingen geboekt te worden. 

R U I M T E L I J K E O R D E N I N G 

In overeenstemming met het hoofdplan dat opgemaakt 
werd voor sommige gedeelten van het Brussels grondgebied, 
t.t.z. het pentagon, de Noord-Oostwijk, Laken, Neder-Over-
Heembeek en Haren. werden verschillende bijzondere plan
nen van aanleg en van onteigening verwezenlijkt. 

De groep « Structures » heeft als opdracht de bijzondere 
plannen van aanleg voor de Noord-Oostwijk alsook voor 
10 huizenblokken van de Leopoldwijk betreffende de wegen-
werken te bestuderen en voor te stellen. 

Deze groep heeft eveneens meegewerkt aan de studies voor 
het verwezenlijken van de parkings onder de A d . Maxlaan. 

Anderzijds werd deze groep aangeduid als Raadgever van 
de Stad inzake de eventuele verwezenlijking van een 
« Festihall ». 

De groep A . U . A . heeft het bijzonder plan van aanleg opge
maakt van de wijken in de omgeving van de Sint-Petrus-en-
Pauluskerk te Neder-Over-Heembeek, welke plannen thans 
op punt worden gesteld door de Diensten van de Stad en dit 
in funktie van het fotogrametisch plan. 

De voor-ontwerpen voor het grondgebied van de voorma-
lige gemeente Haren, werden eveneens opgemaakt door de 
groep A . U . A . 

Nochtans zijn deze studies tijdelijk opgeschorst omwille 
van de hypotheek die op dit gedeelte van de Stad drukt met 
de aanwezigheid van luchtvaartzones voor het opstijgen en 
het landen. 

De groep « Urbat » werd belast met de studie van de 
Samaritanessewijk t.t.z. de huizenblokken afgebakend door de 
Mimemen- en Joseph Stevensstraat, het Kapelleplein de 
Hoog- en de Rode Poortstraat. 

Een vereniging van de groepen « A . U . A . » en « Struc
tures » kreeg opdracht. sommige aanlegproblemen in het pen-
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tagoon, hoofdzakelijk voor de « Kleine Binnenring » te 
bestuderen. 

Sommige studies in verband met het verkeer naar het cen
trum werden reeds gemaakt en worden momenteel voort
gezet, dit door het nagaan van de bezettingen, door een dienst 
van de Stad. 

Een eerste opdracht werd hen reeds toevertrouwd betref-
fende de aanleg van de omgeving van het Sint-Goriksplein. 

Professor Lemaire aan wie een studie toevertrouwd werd in 
verband met de gezondmaking en de hernieuwing van een 
gedeelte van de Kunstwijk, namelijk het huizenblok begrensd 
door de Bodenbroeckstraat, de Regentschapstraat, de Ruys-
broek- en de Sint-Annastraat, heeft een eerste besluit neer-
gelegd, dat voor het ogenblik door de Dienst onderzocht 
wordt. 

Tenslotte heeft onze administratie met de medewerking 
van de groep « Techne » een ideeënwedstrijd ingericht voor 
het aanleggen, volgens de eigen aard van de plek tussen de 
Bergstraat, de Keizerinlaan en de Magdalenastraat. 

Een commissie zal de verschillende werken van de lau-
reaten onderzoeken teneinde een bijzonder plan van aanleg 
vast te stellen voor deze wijk van de Stad Brussel. 

* 
** 

B O U W K U N S T 

De afdeling Bouwkunst zet haar inspanningen verder om 
het openbaar domein van de Stad te verbeteren, te vervolle-
digen of te vrijwaren. 

De dienst verhoogt ieder jaar zijn tussenkomsten en zal 
in 1971 voor 200 miljoen werken laten uitvoeren waaronder 
de voornaamsten zijn : 

a) Restauratiewerken 
Begijnhofkerk . F 1.000.000 
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S i n t - M i c h i e l s k a t h e d r a a l , a a n d e e l v a n d e 

Stad 1.000.000 

Restauratie van de gevels van het Stadhuis 5.000.000 

b) Werken uit te voeren in de onderwijsinrichtingen 
School n' 2 — heropbouw . . . . I 
School n1 5/18 — Ommegang . . 
School n' 30 — Verregat . . . 
School n r 36 — Pagoden . . . 
School n r 37/40 — N . O . H . . . . 
Normaalschool Emile André . . . 
Atheneum A . Max en Lyceum Carter 
Instituut voor houtbewerking . . . 
Académie voor Schone Kunsten . 

000.000 
000.000 
.000.000 
.000.000 
.000.000 
.000.000 
.000.000 
.000.000 
.000.000 

c) Allerhande werken : 

Overplaatsine van de magazijnen van de 
«Bouwkunst» F 10.000.000 
Bouw van een nieuwe kazerne voor de 
brandweer 20.000.000 
Grote postgebouw 35.000.000 

Voorgaande lijst is niet limitatief. E r moet nog een uitgave 
van ± 20.000.000 F bijgevoegd worden voor de gewone 
onderhoudskosten en de grote herstellingskosten te dekken 
van de gemeentegebouwen, waarin begrepen zijn de werken 
uit te voeren voor de bestrijding van brandgevaar. 

Saneringswerken, uitbreiding van het rioolnet 
en wegenaanleg. 

Het aandeel van de Stad in de werken van de intercom
munales die de saneringswerken voortzetten op het grondge-
bied van de agglomeratie (Woluwe, Maelbeek, Molenbeek, 
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Zenne) zal dit jaar 5.500.000 F bedragen (zelfde bedrag als 
vorig jaar). De overwelving van de Zenne aan de overkant 
van de V a n Praetbrug is voorzien. 

Belangrijke rioleringswerken zijn voorzien op de begroting 
voor 1971 ; de tussenkomst van de Staat zal gevraagd worden 
voor : 

— de collecteur van Haren — 5 e vak — 
2 e deel (doorgang onder de sporen van het 
station Haren-Zuid) F 17.000.000 

— collecteur van de Drootbeek (deze werken 
worden uitgevoerd door de Intercommu
nale Maatschappij van de Molenbeek/ 
Pontbeek, waarvan de Stad schatplich-
tige is) 10.000.000 

— riool Dobbelenbergstraat (overgedragen 
krediet) 12.000.000 

Krediet voor werken uit te voeren in 1971. 

— Aanleggen van wegen en uitbreiding van 
het rioolnet die werden mogelijk gemaakt 
door het in gebruiknemen van de collec
teur van Haren — 4" vak F 23.000.000 

— Verlengde Versailleslaan, tussen de Las-
kouter en de Kruisberg (riolen en wegen) ; 
deze werken hangen af van de mogelijk-
heid tôt het verwerven van grondinnemin-
gen 15.000.000 

Wijk van de F. Vekemansstraat : 
— Aanleggen van riolen en wegen, mogelijk 

gemaakt door, of onontbeerlijk met het 
oog op de openbare veiligheid, de verbre-
ding van de F . Vekemansstraat . . . F 10.000.000 

Wijk van de Heembeeksestraat : 
— Wegenwerken die afhangen van de verwer-

ving van grondinnemingen F 8.000.000 
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Produktiefmaking van de Mulsaardwijk (Forumlaan — wegen 
en riolen) : 

— De eerste faze van de werken werd beëin
digd ; een uitgave van 15.000.000 F werd 
aangerekend op de begroting voor 1970. 
De Stad wacht op de vaste belofte van 
subsidies voor het aanvragen van de twee-
de faze F 8.000.000 

Zijn eveneens aan te stippen, de belangrijke uitgaven nodig 
voor het onderhoud of het verbeteren van de wegen. Zi j 
bedragen een som van ongeveer 50.000.000 F (er inbegre-
pen het onderhouden van de riolen over het ganse grondge
bied). waarvan een deel de gweone begroting aanbelangt. 

S C H O L E N B O U W 

O ver zich t van de werken. 

Bij de uitwerking van de begrotingsramingen heeft het 
Openbaar Onderwijs de nadruk gelegd op de problemen van 
veiligheid voornamelijk wat betreft de bescherming tegen 
brand (3.000.000 F), op de inrichting van de lokalen voor de 
verschillende soorten onderwijs evenals op de uitrusting van 
de genoemde lokalen. Zoals voorzien in de onderrichtingen die 
ons werden toegestuurd door de dienst van Financiën, wer
den de ramingen opgesteld zonder rekening te houden met de 
invloed die de toepassing van de B . T . W . op 1 januari 1971 
zou kunnen hebben. 

Anderzijds, de stand van de werken en van de principiële 
akkoorden ontvangen van de Hogere Overheid voor een 
zeker aantal bundels in overweging genomen, werd een eerste 
schijf kredieten gevraagd om ons toe te laten de werken in 
kwestie in aanbesteding te geven in de loop van het dienst
jaar 1971. 
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Deze kunnen als volgt samengevat worden : 

- Psychisch-Medisch-Sociaal Centrum . F 
- Kindertuin n r 36 

- Lagere School n' 2 . 
- M a x — Carter . . 
- A t h . E m . Bockstael 
- E . A n d r é . . . . 
- Houtbewerking . . 
- Technisch Instituut . 
- Académie voor Schone Kunsten 
- Cultureel Centrum — Bibliotheek 
- Kindertuin n , s 5, 12 en 22 . . 
- Lagere Scholen n r s 5/18, 30, 32 en 36 

1.500.000 
2.000.000 

40.000.000 
5.000.000 
5.000.000 
5.000.000 
1.500.000 
3.000.000 
5.000.000 
1.000.000 
8.500.000 

28.000.000 

Tenslotte, gelet op de vervallen en ongezonde toestand van 
de lokalen waarin het Comité voor schoolmaaltijden is onder-
gebracht, Accolaystraat 17, en in overeenstemming met een 
beslissing van de Gemeenteraad, waardoor een gedeelte van 
de gebouwen van de « Pateries de Belgique » ter beschikking 
van het Comité wordt gesteld, teneinde er een nieuw centrum 
op te richten werd een krediet van 15.000.000 aangevraagd 
om de heropbouw en de uitrusting van de nieuwe lokalen 
mogelijk te maken. 

Rekening gehouden met hetgeen voorafgaat, belopen de 
kredieten die nodig zijn om dit programma te verwezenlijken 
222.850.000 F die als volgt verdeeld worden : 
— Bescherming tegen brand F 3.000.000 
— Scholenbouw 157.750.000 
— Grote herstellingen. allerhande inrichtin-

gen, onderhoud gebouwen 15.000.000 
— Verlichting — verwarming 19.700.000 
— Uitrusting meubilair en materieel . . . 20.400.000 
— Verwerving van gebouwen 7.000.000 

Totaal . F 222.850.000 
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DIENST D E R S T A D S E I G E N D O M M E N 

In het programma van de buitengewone werken die geplant 
Zijn voor 1971 en 71.300.000 F belopen, heeft de Dienst der 
Stadseigendommen het volgende voorzien : 

Buitengewone hersteltingswerken — Heropbouw en moderni-
sering — Aankoop van gebouwen : 15.000.000 F . 

Dit krediet moet de dienst toelaten het programma verder 
uit te voeren voor de renovatie van bepaalde gebouwen, waar-
onder voornamelijk het complex der « Voortbrengershallen » 
(Allerhande werken : dak, verwarming, sanitaire installâmes, 
elektriciteit en liften). 

Het moet eveneens de dienst toelaten bepaalde aankopen 
te verrichten, wanneer de gelegenheid zich voordoet, om zo-
doende de verschillende ensembles van het privaat domein 
te vervolmaken en de latere renovatie ervan mogelijk te 
maken. 

Gebouwen Arteveldestraat 99 tôt 163 — Heropbouw: 
25.000.000 F. 

Een voorontwerp werd opgesteld voor de bouw van onge
veer 200 woongelegenheden langs de Arteveldestraat, tussen 
de Washuisstraat en de Zespenningenstraat. 

Voor 1971 is de aanbesteding gepland voor de werken 
van de l s t e fase. 

Bovendien worden de onderhandelingen voortgezet om in 
der minne de twee ontbrekende terreinen aan te kopen die 
gelegen zijn in het gebied bestreken door het project. 

Sociaal complex — Harmoniestraat : 30.000.000 F . 

De bouw van een complex van sociale woningen op het 
gebied gelegen tussen de Pijl-, Voorstads-, Frontispies- en 
Harmoniestraat, bestemd om aan de inwoners van de wijk 
rond het Noordstation een nieuw onderdak te verschaffen 
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werd aanbesteed en de bouwwerken werden in 1970 aange-
vangen. 

De totale bouwkosten worden op 94 miljoen geraamd, en 
het krediet aangevraagd voor het dienstjaar 1971 houdt reke
ning met de planning der werken. De voltooiing van deze 
realisatie is voor einde 1972 voorzien. 

Buitengewone ontvangsten. 

Een ontvangst van 33 miljoen wordt verwacht voor de ver-
koop van verschillende bouwterreinen (Gronden overwegend 
gelegen in het kwartier van de Versailleslaan, de Rode Kruis-
laan en de Colombialaan, waarvoor de Stad een verkavelings-
vergunning heeft bekomen). 

* 
** 

N A T I O N A L E M A R K T V A N B R U S S E L 

Op 24 juni 1968 heeft de Gemeenteraad, op basis van een 
voorontwerp opgesteld door de architect belast met de stu-
die, het principe goedgekeurd van de bouw van een complex 
overdekte markten op het terrein van de voormalige gas-
fabriek, Werkhuizenkaai, evenals het bijzonder plan van aan
leg 46-30 voor de wijk rond de toekomstige markt. 

Een nieuw plan A6-2>0bis werd door de Gemeenteraad in 
tweede lezing aangenomen op 3 maart 1969, waarbij rekening 
werd gehouden met de opmerkingen geformuleerd tijdens het 
onderzoek. Aangezien het ontwerp van het bijzonder plan 
door de Hogere Overheid niet goedgekeurd werd en bijgevolg 
moet gewijzigd worden, rekening houdend met de opmerkin
gen geformuleerd door het Ministerie van Openbare Werken 
en zodoende de goedkeuringsprocedure volledig dient herno-
men te worden, zal dit de definitieve vestiging van de Natio
nale Markt van Brussel op een voorbehouden terrein aanzien-
lijk vertragen. 
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Bovcndicn kan de Stad zich niet verbinden een investering 
van 750 miljoen te verrichten zonder de zekerheid te hebben 
dat de Staat'toelagen verstrekt voor het geheel der werken. 

Men kan zich evenmin een groothandelsmarkt voorstellen 
zonder een station voor het spoor- en wegvervoer. Tô t op 
heden werd slechts een gunstige principièle beslissing getrof-
fen voor de ontwerpen voorzien binnen het kader van de toe-
komstige Nationale Markt van Brussel. 

Anderzijds moet, ingevolge verschillende werken van infra-
struktuur gepland door verscheidene Ministeries ter gelegen-
heid van de bouw van snelwegen (Wegenfonds), de bouw van 
de métro (Ministerie van Verkeerswezen), de verbreding van 
de Werkhuizenkaai (Ministerie van Openbare Werken) en het 
ontdubbelen van de spoorwegbrug over het kanaal van Wil le-
broek (N.M.B.S.), het ontwerp van de Nationale Markt van 
Brussel volledig herwerkt worden in functie van de te nemen 
opties. 

Rekening houdend met het feit dat de Vroegmarkt meer 
en meer een hinder is voor het verkeer, vooral sinds de oprich-
ting van de Vismarkt van pré-métro eindpunt, heeft de Ge
meenteraad, in zitting van 29 juni 1970, het principe goed-
gekeurd van de voorlopige doch dringende inrichting van de 
vroegmarkt langs de Werkhuizenkaai evenals de hiervoor 
verbonden uitgave van 65 miljoen, honoraria voor de archi-
tekt en belasting induis. 

Op 5 oktober 1970, heeft de Gemeenteraad de basisdocu-
menten goedgekeurd voor een algemene aanbesteding (plan 
en bijzonder lastenboek) evenals het principe dat de aanbe
steding bij hoogdringendheid zal gebeuren. 

De opening van de aanbiedingen zal op 29 november 1970 
geschieden. 

Een krediet van 60 miljoen F werd reeds op de buitenge
wone begroting voor 1970 ingeschreven om de eventuële aan-
bestedingen te kunnen uitschrijven voor de oprichting van een 
2 v f «verdekte markten op de terreinen van de voor
malige gasfabnek. — f a z e . 
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Gezien de oprichtingskosten voor de overdekte vroegmarkt 
5.000.000 F hoger liggen en verschillende onvoorziene uit
gaven noodzakelijk kunnen zijn bij de realisatie van het pro-
ject, dient er een krediet van 30 miljoen te worden ingeschre-
ven op de buitengewone begroting over 1971. 

* 

S O C I E T E A N O N Y M E D U L O G E M E N T 
D E L ' A G G L O M E R A T I O N B R U X E L L O I S E 

Werken voorzien voor 1971. 

1. De Witte de Haelenstraat te Brussel. 

De modernisatiewerken van dit gebouw zullen binnenkort 
worden aangevangen en de afwerking is voorzien voor juli 
1971. 

2. Versailleslaan te Neder-Over-Heembeek. 

lst€ faze : 145 woonsten. 

Het bouwen van deze faze heeft een gevoelige achterstand 
ondergaan tengevolge van de vele weerwisselvalligheden, tij-
dens de winter 1969-1970. Vier van de zeven voorziene ge
bouwen, zijn reeds bewoond en de drie andere zullen in 
februari, maart en mei 1971, verhuurd worden. Een deel van 
de garages zal vanaf januari 1971 in gebruik kunnen gesteld 
worden. 

2e faze : 135 woonsten. 

De aanbesteding van deze faze had plaats gedurende de 
2<J trimester 1970. De bekomen prijzen werden door de Natio
nale maatschappij voor de Huisvesting, te hoog geschat, en 
er werd ons gevraagd een nieuwe aanbesteding te voorzien, en 
waarvan de opening der aanbiedingen zou plaats grijpen na 
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15 januari 1971 ; om de invloed van de B . T . W . te kunnen 
nagaan. Naar ons oordeel, zullen de prijzen van de l s t " aan-
besteding voorbijgestreefd worden. 

5" en 4e faze : ± 300 woonsten. 

Het aanbestedingsdossier is nagenoeg in orde. De bouwver-
gunning zal weldra toegekend zijn en de aanbesteding zal 
worden uitgevaardigd zodra we een overzicht hebben gehad 
van de B . f . W . gevolgen op de prijzen. Deze woonsten zou
den kunnen afgewerkt zijn einde 1973, zoals voorzien. 

3. Aanschaffing van gronden. 

Een aanvraag voor de aankoop van twee gronden werd 
ingediend : een hiervan voor het bouwen van te verhuren 
appartementen en de andere voor ééngezinshuizen, die zou
den verkocht worden. 

* 
** 

S O C I E T E R E G I O N A L E D U L O G E M E N T 
P O U R L E G R A N D B R U X E L L E S 

Bouwwerken Radijzenwijk. 

P R O G R A M M A 1971 

1. Faze 1: 140 woningen. 

Begin 1970, werd met de bouw begonnen van 140 wonin
gen hetzij het gebouw A 2 van 11 verdiepingen en 104 wonin
gen, en het gebouw B 2 van 6 verdiepingen en 36 woningen. 

Deze gebouwen zullen voltooid zijn begin 1972. 

2. Faze II : 104 woningen — gebouw A 3. 

Met de bouw zou kunnen begonnen worden einde 1971 

digdnzifn ° n t e i g e n i n g e n e n d e a f b r a a k O P tijd zouden beëin-
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V E R D E R P R O G R A M M A 

3. Faze III : 140 woningen — gebouwen A 1 en B 1. 

De bouwwerken kunnen een aanvang nemen van zodra de 
grond zal vrij zijn. 

* 
** 

N . V . L E F O Y E R B R U X E L L O I S 

1. — Bouwwerken in verwezenlijking. 

a) Complex « Brigittienen ». 

151 woningen gebouwd op de vrijgekomen ruimte langs-
heen de Noord-Zuidverbinding, begrensd door de Visitandie-
nenstraat, de Spiegelstraat en de Brigittienenstraat : 
— 46 studio's, 
— 30 woningen met 1 slaapkamer, 
— 53 woningen met 2 slaapkamers, 

— 22 woningen met 3 slaapkamers. 

Aanvang van de bouwwerken: 13 januari 1969. 

Vermoedelijke datum van de afwerking : mei 1971. 

b) Complex « Krakeelwijk ». 

Sanering van de zone gelegen tussen de Huidevettersstraat, 
de Wasserijstraat, Nieuw-Land, de Vanderhaegenstraat en de 
Krakeelstraat. 

De verwezenlijking van dit ontwerp bedraagt min of meer 
400 sociale woningen en een sociaal centrum in zijn geheel. 

De werken betreffende de eerste phase van 106 sociale 
woningen en het sociaal centrum zijn thans begonnen. 

Opening van de werf : 3 augustus 1969. 

Duur van uitvoering : 300 werkdagen. 
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Vermoedelijke datum van de afwerking : mei 1972. 

Deze 106 woningen zijn onderverdeeld in : 

— 32 studio's, 
21 woningen met 1 slaapkamer, 
46 woningen met 2 slaapkamers, 

6 woningen met 3 slaapkamers, 
— 1 woning met 4 slaapkamers. 

2. — Uiîbreidingsprogramma. 

a) Complex « Krakeelwijk ». 

Het projekt van uitbreiding van de bouwwerken van de 
eerste phase van 106 sociale woningen tôt de aanvullende 
phasen werd aanvaard mits de goedkeuring van de Nationale 
Maatschappij voor de Huisvesting. 

Konkrete voorstellen tôt de uitbreiding van de 2° en 
3° phasen (83 + 83 woningen) zullen in het begin van de 
maand december ter goedkeuring aan de Nationale Maat
schappij voor de Huisvesting voorgelegd worden. 

Het projekt van de verwezenlijking van de vierde phase 
( ± 118 woningen) wordt thans bestudeerd door de architek-
ten en zal later neerglegd worden. 

b) Bestaand complex « Hoogstraat » (t.o.v. het Sint-Pieters-
hospitaal) — Uitbreiding zuid. 

De mogelijkheden voor de uitbreiding van het huidig com
plex tôt de Aanaardingstraat liggen ter studie. 

Deze toekomstige realisatie zal bestudeerd worden in het 
raam van het onteigeningsplan en van het bijzonder plan van 
aanleg opgesteld door de diensten van de Stad Brussel. 

Deze realisatie zal ongeveer 85 sociale woningen omvatten. 
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D E L A K E N S E H A A R D 

Werken in uitvoering. 

De bouwwerken van blok 12 van de Modelwijk werden 
toegewezen op 12 mei 1969 aan « L a Maison E u r o p é e n n e » 
voor een totaal forfaitair bedrag van 46.079.059 F . Daarin 
zijn begrepen de ruwbouw, de afwerking, de centrale ver-
warming en de verdeling van warm water. 

De bouwtermijn bedraagt 340 werkdagen en begon te 
lopen op 25 augustus 1969. 

Het gebouw bevat 129 woningen, die als volgt verdeeld 
worden : 

— 30 studio's van 23,62 m 2 woonruimte voor 1 persoon, 
— 30 woningen met 1 slaapkamer van 34,14 m 2 woonruimte 

voor 2 personen, 
— 18 woningen met 1 slaapkamer van 43,60 m 2 woonruimte 

voor 2 personen, 
— 17 woningen met 2 slaapkamers van 47,08 m 2 woonruimte 

voor 3 personen, 
— 17 woningen met 2 slaapkamers van 54,29 m 2 woonruimte 

voor 4 personen, 
— 17 woningen met 3 slaapkamers van 67,42 m 2 woonruimte 

voor 5 /6 personen. 

Modelwijk — Gebouw 12 — Liften. 

De levering en de plaatsing van 4 liften in dit gebouw werd 
toegewezen op 15 januari 1970 aan de N . V . Schlieren, 
Triomflaan n r 43 /45 , voor een totaal bedrag van 1 mi l 
joen 793.500 F en de uitvoeringstermijn bedraagt 160 werk
dagen. 

Modelwijk — Gebouwen 9-10-11. 

De bouw van deze drie gebouwen werd toegewezen op 
21 mei 1970 aan de N . V . Dujardin Baccus European voor 
een totaal bedrag van 92.406.693 F . 
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De uitvoeringstermijn bedraagt 320 werkdagen en het begin 
der werken werd vastgesteld op 23 september 1970. 

leder gebouw zal 60 woningen omvatten die als volgt ver-
deeld worden : 

16 woningen met 3 slaapkamers, 

16 woningen met 2 slaapkamers, 

— 14 woningen met 1 slaapkamer, 

— 14 flats. 

Het dossier « Liften » van deze 3 blokken wordt voor het 
ogenblik voorgelegd aan de goedkeuring van de Nationale 
Maatschappij voor de Huisvesting en werd goedgekeurd door 
onze Raad van Beheer op 22 oktober 1970. 

Complex van de Wijngaardenstraat, Mathieu Desmaré- en 
Mellerystraat. 

Het definitief ontwerp voor de bouw van 117 woningen 
voor kleine gezinnen dat was goedgekeurd door onze Raad 
van Beheer en door de Nationale Maatschappij voor de 
Huisvesting, werd verworpen door het Bestuur van Stede-
bouw. 

Een nieuw ontwerp dat 116 woningen omvat, als volgt 
verdeeld : 

Wijngaardenstraat 50 woningen, 
Mathieu Desmaréstraat 42 woningen (waaronder de woning 

voor de huisbewaarder), 
Mellerystraat 24 woningen, 

hetzij 115 woningen met 1 slaapkamer en een woning voor 
de huisbewaarder met 2 slaapkamers, werd goedgekeurd door 
het Bestuur van Stedebouw en heeft de bouwvergunning 
gekregen. 

Dit definitief ontwerp werd goedgekeurd door onze Raad 
van Beheer in zitting van 22 oktober 1970 en wordt momen-
teel voorgelegd aan de goedkeuring van de Nationale Maat
schappij voor de Huisvesting. 
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Complex Antwerpsesteenweg — Helihavenlaan. 

Het voorontwerp voor de bouw van de blokken 2 tôt 8 van 
dit geheel werd goedgekeurd door de Nationale Maatschap-
pij voor de Huisvesting en omvat 646 woningen, terwijl 
blok 1 nog moet herwerkt worden. 

De aanbestedingen van de blokken 2 en 4 werden geopend 
op 8 oktober 1970 en de aanduiding van de aanbesteder door 
de Raad van Beheer van de Lakense Haard op datum van 
22 oktober 1970 wordt voor het ogenblik voorgelegd aan de 
goedkeuring van de Nationale Maatschappij voor de Huis
vesting. 

Het gebouw 2 omvat 104 woningen verdeeld over 14 ver-
diepingen : 
— 34 studio's, 
— 19 woningen met 1 slaapkamer, 
— 36 woningen met 2 slaapkamers, 
— 18 woningen met 3 slaapkamers. 

Het gebouw 4 omvat 81 woningen verdeeld over 11 ver-
diepingen : 
— 23 studio's, 
— 16 woningen met 1 slaapkamer, 
— 28 woningen met 2 slaapkamers, 
— 14 woningen met 3 slaapkamers. 

De bundel voor de bouw van deze gebouwen voorziet in 
een hernieuwing van de overeenkomst voor de gebouwen 5 
en 7 die volledig hetzelfde zijn als de gebouwen 2 en 4. 

De achitecten werken voor het ogenblik de definitieve 
plannen uit voor de blokken 3, 6 en 8 zodat deze in aanbe-
steding kunnen gegeven worden zodra de grond zal vrijge-
maakt zijn door de Stad Brussel. 

Anderzijds legt de Lakense Haard aan het Ministerie van 
Openbare Werken de bundel voor van de inrichting der omge-
ving en van het groene plan voor het geheel van het complex. 



(4 décembre 1970) — 956 — 

Bouwkredieten, 
\ a aftrekking van de kredieten gebruikt voor de Mode l -

uijk. gebouwen 9 en 12 en de 127 woningen voor bejaarde 
echtparen van de Mellerystraat, beschikken wij nog bij de 
Nationale Maatschappij voor de Huisvesting over kredieten 
voor 447 woningen waarvan er 370 zullen gebruikt worden 
voor de gebouwen 2, 4, 5 en 7 van de Antwerpsesteenweg. 

M . le Bourgmestre. Monsieur l 'Echevin De Rons, vous avez 
la parole pour l'exposé général du projet de budget de 1971. 

M . l'Echevin De Rons. Mesdames, Messieurs, comme vous 
le -avez, le budget ordinaire de l'exercice 1971 atteint près 
de 4 milliards de francs, tant en recettes qu'en dépenses. Les 
prévisions de dépenses dépassent de 272 millions celles du 
budget de 1970, ce qui représente une majoration de 7,4 % ; 
les prévisions de recettes reflètent a peu près la même augmen
tation. L'accroissement des besoins se rapporte, à raison de 
183 millions, aux dépenses pour traitements, salaires, pensions 
et charges sociales qui subissent une hausse de 9 % compara
tivement aux prévisions de dépenses de même nature portées 
au budget de 1970. 

L'accroissement des recettes est dû, à raison de 201 m i l 
lions, à l'augmentation de notre quote-part dans le Fonds des 
Communes. Le produit des impôts de l'Etat de 1969, produit 
qui contribue à la dotation du Fonds des Communes de 1971, 
s'est accru sensiblement ; la quote-part de la V i l l e dans le 
Fonds des Communes en bénéficie évidemment. 

Les autres modifications des prévisions budgétaires pour 
1971 sont relativement peu importantes: 89 millions, soit à 
peu près 2 % , des dépenses et 72 millions, ou un peu moins 
de 2 % , en recettes. 

En dépenses, ces augmentations se rapportent aux frais de 
fonctionnement de la nouvelle Cité administrative, à l'Instruc
tion publique, aux frais d'études pour l 'aménagement du terri
toire et l'urbanisme, et à l'éclairage public. 
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En recettes, l'accroissement de 72 mildious est dû aux sub
sides de l'Etat en faveur de renseignement, aux redevances à 
percevoir par le Service des Incendies et aux loyers du patri
moine privé. Les effectifs du personnel administratif ont subi 
une légère diminution, mais le personnel de l'Instruction publi
que s'est accru de 114 unités ; les prévisions de dépenses pour 
les traitements de la Police tiennent compte du recrutement 
de 125 agents au cours de l'exercice prochain. 

Le produit des taxes et redevances reste pratiquement 
inchangé ; s'il y a une augmentation de rendement pour cer
taines taxes, elle est compensée par la diminution du produit 
de la taxe sur les cinémas, dons les taux ont été réduits sensi
blement. L'équilibre budgétaire est donc maintenu. Toutefois, 
je signale que la situation financière de la Ville reste toujours 
précaire. Il est vraisemblable, plus que vaisemblable, qu'au 
cours de l'exercice 1971, les prix et les rémunérations vont 
subir une hausse très sérieuse. L'application de la T .V .A . aura 
une incidence défavorable sur certaines charges de la Ville, 
mais il n'est pas possible aujourd'hui d'en citer l'importance. 
Or, aucune compensation n'est actuellement prévue pour cette 
aggravation des charges communales. 

Vous savez que les besoins du budget extraordinaire vont 
obliger la Ville à recourir à des emprunts et ceci va entraîner 
nécessairement une aggravation progressive mais importante 
des charges de la dette supportée par le budget ordinaire. Si 
la quote-part dans le Fonds des Communes bénéficie d'une 
hausse sensible pour l'année 1971, il n'est guère certain qu'il 
en soit de même au cours des années suivantes. C'est donc 
dire que le maintien de l'équilibre budgétaire sera extrême
ment difficile. Tout doit donc être mis en œuvre pour éviter le 
retour au déséquilibre du budget ordinaire, ce qui veut dire 
également éviter le retour à l'emprunt pour les dépenses en 
consommation. Nos possibilités d'emprunt doivent être consa
crées au budget extraordinaire, c"est l'orthodoxie financière. 

En ce qui concerne le budget extraordinaire, dans le chapi
tre des investissements, il est prévu en matière de rénovation 
urbaine, d'expropriations et d'acquisitions d'immeubles, ainsi 
qu'en matière de travaux de voirie et d'études effectuées en 
vue de la rénovation urbaine, pas moins d'un milliard 31,5 mil-
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lions. Ces dépenses se rapportent à divers quartiers : Radis, 
Querelle, Dînant. Chaufferette. Damier-rue Neuve, Léopold , 
au rinti intérieur, au quartier d'Anvers, quartier Remblai , 
Potiers (extension), rue de Laeken-boulevard Emile Jacqmain, 
Samaritaine, Marolles. Twyeninck, quartier de la rue du 
Craetveld1, Versailles (prolongée), Ransbeek, quartier N o r d et 
quartiers nouveaux. Le détail de ces dépenses, vous les trou
verez aux pages 72 à 81 du rapport. 

Le Service de l'Architecture prévoit pouvoir effectuer en 
1971 pour près de 200 millions d'ouvrages dont 92 millions 
pour les établissements d'enseignement, 35 millions pour la 
Grand-Poste et 20 millions pour la construction de la nouvelle 
caserne des pompiers. Pour l'extension du réseau des égouts 
et la voirie, les crédits prévus au budget sont également très 
importants : 52 millions pour le collecteur et les égouts à 
Haren, Monsieur Janssens, 15 millions pour les égouts et la 
voirie à l'avenue de Versailles prolongée, 10 millions pour le 
collecteur du Drootbeek, 10 millions pour les travaux d 'égout 
et de voirie dans le quartier de la rue François Vekemans, 
8 millions pour les travaux de voirie au Forum, 8 millions 
pour les travaux de voirie dans le quartier de la rue de 
Heembeek. 

Quant au maintien en bon état et l 'amélioration des voiries, 
les dépenses y afférentes se montent à, à peu près, 50 millions. 

En matière de constructions scolaires, le planning qui est 
prévu au budget se monte à 223 millions, dont le détail est 
donné à la page 84 du rapport. 

Le programme des travaux extraordinaires du Service des 
Propriétés communales se monte à 71 millions, dont 15 mi l 
lions pour réfections extraordinaires, reconstruction, moderni
sation et acquisition d'immeubles ; 25 millions pour la recons
truction d'immeubles rue V a n Artevelde ; 30 millions pour 
le complexe de logements sociaux rue de l'Harmonie. 

Quant au marché matinal, la construction sera entamée très 
prochainement ; les soumissions ont été remises le 27 novem
bre 1970. Le délai des travaux est de 190 jours ouvrables et 
la dépense dépassera 75 millions de francs 
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Il est évident, Mesdames et Messieurs, qu'un tel programme 
en matière de dépenses extraordinaires va nécessiter une tré
sorerie très importante. A cet effet, il sera fait appel d'abord 
à l'ouverture de crédits auprès du Crédit communal, ensuite à 
une avance sur rémission d'emprunts et enfin à l'émission 
publique d'un emprunt de 1 milliard. Entre parenthèses, l'em
prunt d'un milliard va entraîner au budget de 1972 un accrois
sement de Tordre de 132 millions et demi de francs de nos 
dépenses ordinaires au chapitre de la dette. 

Quant aux constructions d'habitations sociales, le program
me de 1971 est très chargé comme vous l'aurez constaté à la 
lecture du rapport. Il y a 135 logements qui ont été mis en 
adjudication à l'avenue de Versailles par la S.A. du Logement 
de l'Agglomération Bruxelloise. Il s'agit de la deuxième phase 
d'un vaste complexe qui comprendra au moins 700 logements. 

A u quartier des Radis, 140 appartements sont en construc
tion. Là, le maître de l'ouvrage est la Société Régionale de 
Logement pour le Grand-Bruxelles (SORELO). Il s'agit de la 
première phase du programme 1971. Une deuxième phase 
portant sur 104 appartements pourrait être entamée fin 1971. 
151 logements sont construits actuellement dans le quartier 
4ès Brigittines et 106 logements sont en cours de construction 
au quartier Querelle ; là. le maître de l'ouvrage est le Foyer 
Bruxellois. 

Enfin, 309 logements sont construits actuellement à la Cité 
Modèle par le Foyer Laekenois. La même société a mis en 
adjudication le battage des pieux du complexe de logements 
sociaux à réaliser à la chaussée d'Anvers. La première phase 
de ce programme comporte 185 logements. Le dossier de 
construction de ces immeubles prévoit une reconduction du 
contrat pour deux autres immeubles-tours. 

Et enfin, un dossier relatif à la construction de 116 loge
ments pour vieux conjoints à la rue des Vignes est actuelle
ment soumis à l'approbation de la Société Nationale du Loge
ment. 

Je me tiens évidemment à votre disposition. Mesdames et 
Messieurs, pour vous fournir tous autres renseignements que 
vous pourriez estimer utiles. 
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M . le Bourgmestre. Je remercie M . l ' E c h e v i n des F inances 
pour son expose et nous passerons à la discussion. 

M . De Grauw. Monsieur le Bourgmestre, mes chers C o l l è 
g u e s , parlant au nom du groupe P . L . P . , je crois pouvoi r soul i 
gner, en tout premier lieu, que la p r é o c c u p a t i o n constante d u 
Collège a été de veiller à assurer à la V i l l e une saine gestion 
financière et on doit se féliciter de constater que, depuis 1968, 
les projets de budget ont été p résen tés pratiquement en é q u i 
libre. D'autres grandes villes et communes ne peuvent se 
prévaloir d'une telle gestion. 

Ce résultat est d'autant plus remarquable qu ' i l est atteint 
sans augmentation d ' impôt , malgré la majoration normale des 
dépenses de personnel et de fonctionnement, accrues par les 
incidences sociales et leur indexation. 

Le projet de budget de 1971 p révo i t en d é p e n s e s 
3.907.853.858 francs contre 3.907.134.439 francs de recet
tes. Il y a donc une augmentation de l 'ordre de 7,4 % par 
rapport au budget initial de 1970 et ce résul ta t nous p a r a î t 
être satisfaisant car l 'Etat, de son côté , a accru son budget 
de 9,75 % . 

I l ne nous semble pas indispensable d'analyser tous les 
postes du budget p révu pour 1971. Toutefois, nous estimons 
que les contribuables bruxellois doivent savoir que 58 % de ce 
budget sont consacrés au paiement des traitements, salaires, 
charges sociales et pensions du personnel de la V i l l e , ce q u i 
signifie une augmentation de 9 % par rapport à l 'exer
cice 1970. 

Rappelons br ièvement que les dépenses de renseignement, 
de tous les réseaux de l'enseignement, dont nous sommes 
légitimement fiers, car il s'agit d'un effort unique en Belgique, 
et par son ampleur et par sa qua l i t é , r e p r é s e n t e n t à elles 
seules 28,5 % du budget de la V i l l e . 

Par ailleurs, le subside oct royé à la Commiss ion d 'Ass i s 
tance publique de 310 millions est identique à celui de 1970. 

De plus, les postes d 'hygiène publique et de voirie totalisent 
400 millions de dépenses , dont l 'augmentation constante est 
on le sait, inéluctable. 
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Quant au poste relatif à la justice et à la police, la dépense 
atteint le demi-milliard de francs, pour être exact : 552 mil
lions. 

Est-il besoin de rappeler, mes chers Collègues, que depuis 
de nombreuses années, nous réclamons de la part de l'Etat 
une intervention plus équitable dans les dépenses à caractère 
national que supporte la Ville et dont les seuls frais de police 
ont déjà été estimés, en 1960, à la somme de 166 millions 
de francs. Dans d'autres capitales européennes, à Paris notam
ment, l'entièreté des dépenses de police est supportée par l'Etat 
français. 

Ceci dit, je soulignerai au passage que si la dotation spéciale 
au Fonds des Communes, dont bénéficie Bruxelles, au titre de 
grande ville, tient compte partiellement de ces charges natio
nales, comme l'a souligné M . l'Echevin des Finances en Sec
tions réunies, par contre, je me permettrai de rappeler que le 
relevé de ces dépenses fait à l'époque totalisait déjà 745 mil
lions, en frais de police, de voirie, d'éclairage et des pertes 
de revenus communaux de toute nature. 

J'ajouterai, pour être précis, que le Ministre de l'Intérieur de 
l'époque, en 1960, avait d'ailleurs déclaré au Parlement, je 
cite, « qu'au vu d'une documentation complète, le calcul des 
charges d'ordre national supportées par la Ville et les trois 
autres grandes villes du pays, pourrait être établi et pourrait 
en retirer des conséquences normales au bénéfice de ces 
villes ». Hélas, aucune suite n'a été donnée à cette promesse 
et j 'y fais allusion pour démontrer l'existence non contestée 
de ces charges nationales, qui sont certainement supérieures 
aux compensations accordées par l'Etat. 

Ceci nous permet de vous demander, Monsieur l'Echevin 
des Finances, de persévérer dans vos revendications auprès du 
Ministre de l'Intérieur, car une juste compensation doit être 
accordée à Bruxelles-Ville pour : 
1) la perte de revenus résultant de l'occupation de 39 % de 

son territoire par des organismes et services publics de 
l'Etat et par des organismes internationaux ; 

2) les charges de police et des services d'incendie auxquelles 
j'ai fait allusion ; 
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3) les charges de l'enseignement résul tant d'une popula t ion 
scolaire d'environ 30.000 élèves ; 

4) la charge des secours de la Commiss ion d'Assistance pu 
blique résultant d'une plus grande concentration des ind i 
gents dans les centres urbains importants ; 

5) les charges de voirie (signalisation et travaux publics) , etc., 
inhérentes à sa position centrale de capitale. 

U n autre poste très important du budget est é v i d e m m e n t 
celui de la charge de la Dette qui s 'élève 518 mil l ions , soit 
13 % du budget, mais nous insistons sur le fait que toutes 
les grandes villes sont tributaires du recours à l 'emprunt. 

A cet égard, nous enregistrons avec une grande satisfaction 
l 'allégement de plus d'un mil l iard de francs de cette dette, 
même si elle est faite au prix d'une diminution de notre patr i 
moine, car, à notre estime, nous ne pouvons léguer , morale-
ni:nt, aux générat ions futures, des engagements financiers trop 
onéreux. 

Disons, en conclusion de ce chapitre, que si les d é p e n s e s 
sont incompressibles — si elles sont judicieusement effectuées 
pour répondre aux multiples besoins de notre populat ion et 
à la modernisation de notre V i l l e — on ne peut que s ' incliner 
devant l 'évidence de l'accroissement des budgets qui est u n 
p h é n o m è n e généralisé pour lequel nous n'assumons aucune 
responsabil i té . 

A u chapitre des recettes, nous constatons une augmentation 
de recettes fiscales de l'ordre 272 mill ions de francs sur une 
prévision globale de 3.900 mill ions. 

^ Cette fiscalité communale, on l 'a dit, a été acquise sans 
élévation des taux établis an té r i eu rement . L a V i l l e a m ê m e 
dégrevé le taux de la taxe sur les spectacles. Ce champ fiscal 
communal ne dépassant pas 23 % du budget, c'est é v i d e m 
ment auprès des divers Fonds des Communes inst i tués par 

Etat, que la V i l l e doit trouver les ressources indispensables à 
I équilibre de son budget ordinaire. Ici , nous vovons que l a 
progression de notre quote-part, passant de 39 % en 1967 
a 44,7 % en 1971, assure une certaine stabil i té, bien q u ' i l 
appert de 1 expérience, que les besoins communaux é v o l u e n t 
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plus vite que les dotations elles-mêmes, et naturellement, 
nous comptons sur la vigilance très efficace de M . l 'Echevin 
des Finances pour maintenir, dans l'avenir, cette stabilité. 

E n conclusion, et ne faisant qu'une brève allusion au budget 
extraordinaire, deux éléments nous paraissent symptomatiques. 
E n 1970, les dépenses extraordinaires se sont élevées à 
1.890 millions. E n 1971, elles se chiffreront à 2 milliards. 

Nous nous réjouissons de voir consacrer près d'un milliard 
à l'urbanisme, le logement et la lutte contre les taudis, tandis 
que des dépenses de plus de 800 millions seront consacrées à 
la voirie, à l'enseignement, à la formation de la jeunesse et à 
la modernisation de nos services d'hygiène, ce qui témoigne 
d'une volonté de promouvoir inlassablement une politique de 
modernisation et de progrès social qui reçoit l 'entière appro
bation du groupe P . L . P . 

E n son nom, je félicite le Collège pour son programme 
important de réalisations et déclare qu' i l votera le budget 
pour 1971. 

Je vous remercie pour votre bonne attention. 

M . Brouhon. Monsieur le Bourgmestre, chers Collègues, 
c'est devenu une heureuse tradition que d'entamer la discus
sion du projet de budget, en félicitant tous ceux qui ont eu 
la charge de l 'élaborer pour la qualité de leur travail. Cette 
année encore, nous disposons d'une documentation volumi
neuse qui nous permet de porter un jugement circonstancié 
sur les propositions qui nous sont soumises. Je tiens à vous 
en remercier au nom des membres du groupe socialiste. 

Cependant, mon intervention ne portera pas sur les postes 
précis du budget, car la discussion qui s'ouvre présente un 
caractère particulier. Non parce que notre assemblée, arrivant 
à la fin de son mandat, s 'apprête à donner à celle issue des 
élections du 11 octobre les moyens d'entamer un travail dès 
son installation le mois prochain, mais parce que nous sommes 
entrés dans une période de transition. 

L'affirmation selon laquelle l'avenir de notre Vi l le va se 
jouer dans les mois et les quelques années qui viennent était 
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autre chose qu'un simple slogan électoral. Nous devons en 
être tous conscients. 

La transformation de la Belgique unitaire en une Belgique 
régionalisée se fait à grand pas. Dans quelques mois, Bruxel
les ne sera plus seulement la capitale d'un pays en pleine 
mutation, elle formera avec les autres communes de l'agglomé
ration une région linguistique et culturelle et, dans les limites 
qui ne sont pas encore déterminées, une région économique. 
De plus, si le programme établi par le gouvernement, mais qui 
engage aussi le P.L.P., se réalise, le Conseil d'agglomération 
prévu par l'article \08bis de la Constitution et ses organes 
énumérés à l'article \08ter (collège exécutif et commissions 
culturelles) seront mis en place avant le 1 e r septembre 1971 
afin que la liberté du père de famille puisse être rétablie à 
cette date. 

Cela signifie que dans moins de neuf mois, un certain 
nombre de prérogatives appartenant aux pouvoirs locaux 
seront transférées à rassemblée d'agglomération, ce qui impli
que, sans doute, que les structures de notre administration 
soient adaptées en conséquence. 

D'autre part, les relations techniques que nous avons avec 
un certain nombre de localités limitrophes risquent d'être 
remises en cause, sinon dans leur principe, du moins dans cer
taines de leurs modalités en raison de la création des fédéra
tions de communes qui entoureront l'agglomération. Ainsi, à la 
politique particularisme qui avait été suivie par la force des 
choses et en raison des structures existantes, s'en substituera 
une autre qui procédera à la fois de l'intégration pour certains 
services de base, de la coopération volontaire pour d'autres et 
de l'action autonome pour d'autres encore. 

Tout cela nécessitera bien des adaptations et nous donnera, 
je l'espère, l'occasion de moderniser la conception de notre 
organisation administrative et technique. 

Mais nous n'aurons pas seulement à faire face à des pro
blèmes administratifs. La région bruxelloise devenant une 
région parmi d'autres et se trouvant, de plus, au centre de 
bien des polémiques, devra faire en sorte de défendre avec 
etticacite ;es intérêts économiques, sociaux et culturels et sa 
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popula t ion . E t , à l ' i n t é r i e u r de la r é g i o n , i l nous faudra faire 
en sorte que les in t é rê t s l é g i t i m e s de nos conci toyens ne soient 
pas lésés . 

N e nous faisons pas d ' i l lus ions , tout cela n'est pas facile. 

Dans le pays, l a r é g i o n bruxel loise passe pour ê t r e p r iv i l é 
giée, pour ne c o n n a î t r e aucun p r o b l è m e , au point de se per
mettre le luxe de pousser jusqu 'au paroxysme l a querelle 
l inguistique. 

Dans la r é g i o n et dans l ' a g g l o m é r a t i o n , l a V i l l e de Bruxel les 
est é g a l e m e n t c o n s i d é r é e comme b é n é f i c i a n t de faveurs s p é c i a 
les de la part du pouvo i r central . 

C h a c u n de nous sait que la si tuation q u i nous est faite est 
l o i n de correspondre à la descr ipt ion que l ' on en fait g é n é r a 
lement. Pour surmonter toutes les di f f icul tés auxquelles nous 
serons c o n f r o n t é s , l ' un ion de toutes les bonnes v o l o n t é s sera 
indispensable. 

J'ajoute que les p r o b l è m e s qu i se posent concernent tous 
les Bruxe l lo i s sans except ion. Qu ' i l s soient d'expression f l a 
mande ou d 'expression f r ança i se , nos concitoyens ont un droit 
égal à la s écu r i t é d'existence. 

Dans les mois qu i viennent, notre V i l l e aura aussi à remo
deler son visage. Nous souhaitons qu'elle le fasse dans le souci 
d'une « r é h u m a n i s a t i o n » des condit ions de vie des citadins. 

Nous ne voulons pas verser dans une certaine d é m a g o g i e 
q u i consisterait à é c a r t e r de Bruxel les toute nouvelle entreprise 
industrielle, bancaire ou commercia le car cela contribuerait 
à l ' é tou f femen t é c o n o m i q u e que nous redoutons. M a i s i l nous 
semble que le moment est venu d'affirmer notre v o l o n t é de 
prendre les mesures q u i s'imposent en vue de stopper l 'exode 
de l a popula t ion bruxelloise. A notre avis, ces mesures 
doivent comporter notamment la sauvegarde de l 'habitat, sa 
modernisat ion et la promot ion du logement. El les doivent s'ac
compagner d'initiatives permettant de r é p o n d r e , dans toute la 
mesure^ du possible, aux p r é o c c u p a t i o n s des familles, des jeu
nes, du t ro i s i ème âge . 

A l o r s que nos institutions d é m o c r a t i q u e s sont mises sys té 
matiquement en accusation par une minor i t é qui a g a r d é la 
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autre chose qu'un simple slogan élecU :::: 
être tous conscients. 

L a transformation de la Belgique unfcBBB 
régionalisée se fait à grand pas. Dans < 
les ne sera plus seulement la capitale*^: 
mutation, elle formera avec les autres co*Q»fc 
ration une région linguistique et cultun^fc^ 
qui ne sont pas encore déterminées, u 
De plus, si le programme établi par le t 
engage aussi le P . L . P . , se réalise, le C*" 
prévu par l'article lOSbis de la C o n r m i J U ^ 
énumérés à l'article I08ter (collège 
culturelles) seront mis en place a v a n i t 4 f c ^ _ . 
afin que la liberté du père de familk.,' 
cette date. 

Cela signifie que dans moins de ^"^•i 
nombre de prérogatives appartenan 
seront transférées à l'assemblée d'aggl^ 
que. sans doute, que les structures I 
soient adaptées en conséquence. 

D'autre part, les relations techniqi 
un certain nombre de localités lir 
remises en cause, sinon dans leur pria 
taines de leurs modalités en raison c 
tions de communes qui entoureront Y 
politique particulariste qui avait é t é ^ ^ 
choses et en raison des structures 
une autre qui procédera à la fois de I 
services de base, de la coopération \ 
de l'action autonome pour d'autres 
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nous venons de recevoir l ' indication aujourd'hui par le docu
ment qui nous a é té p ré sen té et qu i r é sume la por tée de nos 
discussions en Sections réunies . 

E t on peut s'attendre à ce qu'en cours de discussion en 
séance publique du budget, d'autres modifications intervien
nent éga lement . Pa r c o n s é q u e n t , c'est la tendance à la p résen
tation d'un déficit plus important en p résence de quoi nous 
nous trouvons, p lu tô t qu 'un réel équi l ibre budgé ta i re pour 
l'exercice propre, du moins tel qu ' i l résulte des chiffres ! 

I l faut dire par ailleurs que l 'équi l ibre budgé ta i re réel existe 
dans l'ensemble en tenant compte de tout ce qui se passait 
auparavant, ce qu 'on p résen te dans les documents sous l 'ex
pression des résul ta ts des exercices antér ieurs . E t cela donne 
un boni de 1.250.189.554 francs dans l'ensemble en regard de 
quoi i l faut tout de m ê m e porter en déduc t ion les sommes 
qu i apparaissent dans notre projet de budget et qui sont 
ces opé ra t i ons de t résorer ie que des instructions minis té 
rielles nous ont obligées de mettre dans les comptes m ê m e s , 
dans les opé ra t i ons e l le -mêmes , et qui représen ten t un titre 
ouvert s 'élevant, à ce jour, i l y a en tout trois postes de 
918.598.000 francs. Ces 918 millions ajoutés au mi l l ion dont 
nous venons de parler représen ten t donc le maximum de déficit 
au regard de l ' excédent budgé ta i re de 1.257.000 francs. 

O n peut donc dire que, sous cet aspect- là, M . l 'Echevin dit 
des choses exactes ; l 'équi l ibre budgéta i re est donc maintenu. 
C'est donc vrai et ce n'est pas vrai . 

E t pourquoi la situation se présente-t-el le ainsi ? C'est la 
volonté du Collège de ne pas faire appara î t re , dans les docu
ments budgéta i res qui nous sont soumis en première main, un 
solde bénéficiaire ou m ê m e un équi l ibre réel pour ne pas per
mettre que s'exercent de la part du Conseil lu i -même, que ne 
se manifestent pas des initiatives permettant de donner effet 
à des propositions d'augmentation de recettes ou de diminu
tion de dépenses résultant des intentions des différents grou
pes du Conseil communal. 

L e Col lèee maintient sa façon habituelle d'agir, c 'est-à-dire 
dominer le^Conseil à l'aide de l'argumentation du déficit de 
l'exercice et nous aurons l'occasion de vérifier cette demonstra-
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rtostakie du totalitarisme, l'occasion nous est offerte de faire 
la preuve de la capacité de mandataires responsables d'agir 
avec efficacité, non au profit de quelques intérêts particuliers, 
mais a celui de l'ensemble de la population. 

Au-delà de nos idéologies politiques respectives et sans 
pour cela les trahir, pourquoi ne pas nous donner l a ma in 
pour faire, côte à côte, ce qu ' i l y a d'essentieel : b â t i r dè s 
aujourd'hui l'avenir de Bruxelles, et c'est dans cet esprit, 
Monsieur le Bourgmestre, mes chers Col lègues , que le groupe 
socialiste votera le budget qui nous est p résen té . 

M . Dispy. Monsieur le Bourgmestre, Mesdames et M e s 
sieurs, je commencerai par marquer mon ple in accord avec 
ie début de l'intervention de M . Brouhon en ce qui concerne 
la qualité du travail qui nous est fourni pour nous permettre 
d'apprécier le budget. Cela représente un effort cons idé rab le , 
un effort quantitatif important, un effort de qua l i té tout aussi 
important et je pense qu' i l faut s'en montrer reconnaissant à 
l'égard des services et aussi, pourquoi pas, à M . l 'Echev in qui , 
dans cette matière, a toujours été d'une efficacité vraiment 
remarquable. Il faut le souligner en raison m ê m e de l ' impor
tance des problèmes que nous devons soulever. 

Mesdames et Messieurs, vous comprendrez que je tenterai 
de vous faire une déclarat ion la plus brève possible dans les 
conditions du moment et en faisant la remarque p ré l imina i re 
devenue traditionnelle en mat ière de budget qu i nous est, cette 
année comme précédemment , présenté en déficit. 

Le texte que M . l 'Echevin nous a l u tout à l 'heure, son 
rapport introductif à la discussion, dit en p r e m i è r e page : 
« l 'équilibre budgétaire est donc maintenu ». Cette conclusion, 
M . l 'Echevin la tire en faisant valoir des augmentations de 
dépenses et de recettes qui s 'équivalent à peu près , pour dire 
que dans ces conditions, puisque c 'était bon l ' année passée , 
cela reste bon cette année-ci du point de vue de l ' équi l ibre . 

Or, nous savons que le budget est p résen té avec un léger 
déséquilibre ; i l est présenté en déficit. Pourtant, i l faut faire 
la constatation suivante. L e projet de budget nous donnait un 
déficit de 719.419 francs ; les quelques heures de discussions 
en Sections réunies élèvent ce déficit à 1.890.420 francs dont 
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nous venons de recevoir l ' indicat ion aujourd'hui par le docu
ment qu i nous a é té p r é s e n t é et qu i r é s u m e la p o r t é e de nos 
discussions en Sections r éun ies . 

E t on peut s'attendre à ce qu'en cours de discussion en 
séance publ ique du budget, d'autres modifications intervien
nent é g a l e m e n t . Pa r c o n s é q u e n t , c'est l a tendance à la p r é s e n 
tation d 'un déficit plus important en p r é s e n c e de quoi nous 
nous trouvons, p l u t ô t qu 'un réel équ i l i b re b u d g é t a i r e pour 
l 'exercice propre, du moins tel qu ' i l résu l te des chiffres ! 

I l faut dire par ailleurs que l ' équi l ibre b u d g é t a i r e réel existe 
dans l 'ensemble en tenant compte de tout ce q u i se passait 
auparavant, ce qu 'on p r é s e n t e dans les documents sous l 'ex
pression des résu l ta t s des exercices an té r i eu r s . E t cela donne 
un boni de 1.250.189.554 francs dans l 'ensemble en regard de 
quo i i l faut tout de m ê m e porter en d é d u c t i o n les sommes 
q u i apparaissent dans notre projet de budget et qui sont 
ces o p é r a t i o n s de t r é so re r i e que des instructions min i s t é 
rielles nous ont obl igées de mettre dans les comptes m ê m e s , 
dans les o p é r a t i o n s e l l e -mêmes , et qu i r ep r é sen t en t un titre 
ouvert s 'é levant , à ce jour, il y a en tout trois postes de 
918 .598 .000 francs. Ces 918 mill ions a joutés au mi l l ion dont 
nous venons de parler r e p r é s e n t e n t donc le max imum de déficit 
au regard de l ' excéden t b u d g é t a i r e de 1.257.000 francs. 

O n peut donc dire que, sous cet aspect - là , M . l 'Echev in dit 
des choses exactes ; l ' équi l ibre budgé ta i r e est donc maintenu. 
C'est donc vrai et ce n'est pas vrai . 

E t pourquoi la situation se présente- t -e l le ainsi ? C'est l a 
vo lon té du Col l ège de ne pas faire appa ra î t r e , dans les docu
ments budgé ta i r e s qu i nous sont soumis en p r emiè r e main, un 
solde bénéf ic ia i re ou m ê m e un équi l ib re réel pour ne pas per
mettre que s'exercent de la part du Consei l l u i -même, que ne 
se manifestent pas des initiatives permettant de donner effet 
à des propositions d'augmentation de recettes ou de d iminu
t ion de dépenses résu l tan t des intentions des différents grou
pes du Consei l communal . 

L e Col lège maintient sa façon habituelle d'agir, c 'es t -à-dire 
dominer le ^Conseil à l'aide de l 'argumentation du déficit de 
l'exercice et nous aurons l 'occasion de vérifier cette demonstra-
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tion en cours de discussion lorsque seront présentées des pro
positions d'augmentation de certaines dépenses. L'argument 
sera invoque par M . l'Echevin, mais c'est une tradition, ce n'est 
pas la première fois que ces idées sont exprimées, sont défen
dues et présentées ici. 

Ce qui est nouveau cette année, c'est que ce budget est 
présente pour une autre majorité que la majorité dite tradi
tionnelle qui a toujours géré les affaires de la Vil le jusqu'à 
présent. Toute une période historique prend fin du point de 
vue de l'aspect du Collège de Bruxelles et du Conseil commu
nal et c'est donc en vue et en fonction d'une autre majorité 
que nous devons présenter, discuter et adopter le budget. 

Apparemment, cette modification importante n'a eu aucune 
incidence dans la présentation ou la façon d'agir du Collège, 
et cela m'amène à vous faire cette déclaration : « Les intérêts 
des travailleurs seront toujours à défendre contre les entre
prises des gros et véritables possédants et des promoteurs et 
entrepreneurs importants forts de leurs moyens financiers qui 
leur ouvrent toutes les portes ». 

Dans un autre domaine, nos interventions portent sur la 
nécessité d'une intervention beaucoup plus importante de l'Etat 
en matière de subsides qui, en somme, nous sont dus et que 
l'Etat ne nous attribue pas, sur la nécessité d'intercommuna-
liser les services communaux, d'organiser la grande agglomé
ration et de rationnaliser sa gestion. Nos interventions vont 
connaître apparemment, à bref délai, une première application. 
Toutefois, ce ne sont pas nos idées en la matière qui seront 
réalisées. L'impulsion qui y conduit est différente, sinon oppo
sée à la nôtre. Et s'il est vrai que tous les chemins mènent à 
Rome, il y a des mauvais chemins qui ne mènent pas loin ou 
nulle part. 

Rien dans le comportement du Collège ne motive que nous 
changions d'opinion sur le budget. 11 ne porte aucune trace 
d'une augmentation différente du passé. Nous ne pourrons 
donc pas et nous ne voudrons donc pas le cautionner davan
tage. Nous ne vivrons certes pas dans cet enfer, cette première 
qui vient. Mais nous savons tous aussi que cette absence ne 
sera qu'une mise entre parenthèses, après laquelle il faudra à 
nouveau compter avec nous ici. Que les événements et la vigi-
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lance des organisations de travailleurs fassent que trop de 
dégâts ne s'accomplissent durant cette période, malgré toutes 
les bonnes volontés qui seront mises à dures épreuves. 

M . Pire. Monsieur le Bourgmestre, Mesdames et Messieurs, 
au sujet de la présentation du budget, mes précédents collègues 
ont dit ce qu'il faillait dire ; inutile de le répéter. 

Dans ses conclusions. M . l'Echevin des Finances écrit que 
« la proposition, qui consisterait pour l'Etat à émettre un em
prunt de consolidation couvrant le déficit cumulé des grandes 
villes, constitue jusqu'à un certain point une récompense non 
méritée pour certaines communes et une sanction encore bien 
moins méritée pour les autres ». Et c'est ce qui va probable
ment arriver. 

Dans cette hypothèse, M . l'Echevin des Finances, depuis des 
années, se trompe ! Il fait exactement le contraire des autres 
pour qui, comme il le mentionne lui-même, une prime sera 
octroyée, parce qu'ils n'ont pas voulu faire l'effort fiscal requis 
(taxes, tarifs, etc.) ou se sont montrés trop généreux en ma
tière de dépenses. 

Il est aussi remarquable combien le rapport concernant le 
budget de 1971 est discret au sujet de notre participation dans 
le Fonds des Communes. Naguère les rapports abondaient en 
comparaisons, en tableaux qui permettaient, après quelques 
calculs élémentaires, de se faire une idée de la part de chacune 
des quatre grandes villes. Pourtant, un article qui, à lui seul, 
représente 45 % de l'ensemble de nos recettes, ne mérite-t-il 
pas un examen bien approfondi ? 

Je n'insiste plus sur les raisons d'estimer que cette réparti
tion inique, puisque, paraît-il, j 'ai tort. Je maintiens tout de 
même que, par le truchement de ce fonds, certaine grande ville 
profite énormément financièrement de l'amabilité à son égard 
de notre argentier communal. Merci. 

De heer Deconinck. Mijnheer de Burgemeester, waarde 
Kolleaa's. zoals enkele van mijn voorgangers daarnet hebben 
gezeed. leven wij op dit ogenblik in een overgangsperiode. 
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Wij moeten een budeet stemmen voor het volgende jaar en 
wij hebben al eezien dat bepaalde fracties van het voorrecht 
hebben cenoten om tegelijk kritiek uit te oefenen op het huidig 
budget, en meteen ook een troonrede te houden voor het vol
gende jaar. Wat mij betreft, het is het laatste budget dat ik hier 
stem. Ik maak van de gelegenheid gebruik om samen met 
andere kollega's de diensten te bedanken voor de goede voor-
stelling van het budget. 

Het is bijna een traditie van het te zeggen, en wat een tra-
ditie is wordt bijna een vanzelfsprekendheid en wordt niet 
op de juiste waarde gesehat. 1k neem de gelegenheid te baat 
om dit hier uitdrukkelijk te bevestigen. Wat betreft de veran-
denngen die op til zijn voor de structuur van onze gemeente 
en van de toekomstige agglomeratie, voor zover die er komt, 
is het goed dat het Schepenkollege tenminste zijn visie zou 
mededelen, want naar aile schijn zouden in de loop zelf van 
volgend jaar ingrijpende veranderingen intreden, die zullen 
leiden tôt grondige wijzigingen van het budget en tôt een gron-
dige nieuwe politiek, een aanpassing van de gemeentepolitiek 
meer bepaald. 

Ik vraag mij af in welke mate de Stadsdiensten en -instel-
lingen zullen overgeheveld worden naar een agglomeratie-
orgaan. Er zijn ongetwijfeld een grote reeks diensten die nu 
uitgebaat worden of liever beheerd worden door onze stad, 
door onze gemeente en die volgens het werkterrein ervan 
veeleer thuishoren in een agglomeratieOTgaan. Ik stel mij die 
vraag bijvoorbeeld wat betreft de Jaarbeurs, wat betreft de 
Nationale Markt van Brussel, die wij in onze gemeente hebben 
gepland. Maar ik wou bijzonder insisteren op het belang van 
de onderwijsfunctie en de veranderingen die hier op dit gebied 
wellicht op til zijn. 

De heer De Grauw heeft er op gewezen dat 28,50 % van 
ons budget, van onze uitgaven tenminste, bestemd zijn voor 
onderwijs; dat is 1.122.000.000 frank in absolute cijfers 
gezien. Dat is een formidabel bedrag wanneer wij dit verge-
hjken met het nationale budget van onderwijs enerzijds en met 
de verhouding van onze bevolking tôt die van het ganse Jand 
anderzijds. en dat weerspiegelt zich ook in de bestemmins van 

i V / f ° n S ^ U d g e t ' W a n t w i J s t e l l e n v a s t d a t Praktisch 
siecnts 1/5 van die onderwijsbegroting bestemd is voor en 
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tengoede komt aan kinderen, leerlingen en studenten van onze 
Stad zelf. Het merendeel is een tegemoetkoming aan kinderen, 
studenten en leerlingen uit het geheel van de agglomeratie, en 
zelfs voor een deel daarbuiten. 

Ik vraag mij dan af in hoever het hier zou aangewezen zijn 
dat de onderwijsfunctie voor een groot deel zal overgedragen 
worden aan de agglomeratiecirganen, meer bepaald, aan wat 
men noemt de culturele collèges. Ik geloof dat de heer Burge
meester, als Schepen van Onderwijs, en het Schepencollege i n 
zijn geheel hier meer uitleg verplicht is dan een technische 
voorstelling van het burget. Ik dank U . 

De heer Sehalekens. Mijnheer de Burgemeester, Mevrou -
wen, Mijne Heren, ik was niet van plan geweest tussen te 
komen.. Tijdens de bespreking hebben wij allen, op verschil
lende ban k en. verscheidene suggesties gedaan en nu bij de 
algemene bespreking gaat het nu toch niet op van in détails 
te treden. 

M a a r wij hebben hier een stem gehoord die eigenlijk niet 
veel te zien had met het budget en die kwam van de banken 
van de oppositie. 

In onze Gemeenteraad hebben wij verscheidene oud-minis-
ters en ook verscheidene parlementsleden. Dat heeft zijn voor-
delen en dat heeft zijn nadelen, maar dat schijnt nu het voor-
deel te hebben dat de h. Brouhon namelijk heeft laten uit-
schijnen dat de grondwetsherziening er komt en hij heeft bijna 
gezegd dat de datum van 1 september 1971 zeer belangrijk 
zal zijn voor al voor de Stad Brussel en dat de begroting, waar-
over wij nu hier sedert verscheidene dagen gesproken hebben, 
in zo'n geval moet aangepast worden — en ik geloof het ook ! 

Maar dat valt een beetje buiten het kader van de bespreking 
en er is ook iets wat wij moeten zeggen en waarover ik mijzelf 
verheug. E r zijn verkiezingen die hebben plaatsgehad, er 
komen~ nieuwe Raadsleden en verscheidene van ons gaan 
vaarwel zeggen aan deze mooie zaal. E r zullen veel nieuwelin-
2en komen en op de banken van het Collège zullen er ook 
nieuwe!in^en komen ; dit belooft dus voor de toekomst en ik 
hoop dat^een wens vervuld wordt, die ik uitdrukte toen ik in 
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het begin Op de banken zat, en dat is 24 jaar geleden, namelijk 
dat er eindelijk een Groot-Brussel komt, Dat is wat wij moeten 
durven zeggen en in al onze tussenkomsten hebbenwij et steeds 
op gewezen dat de 150.000 inwoners van Brussel betaalden 
op een eerlijk gebied, die nu eindelijk, schijnt het, een voorlo-
pige agglomeratieraad zal worden, dat er eindelijk een oplos-
sing zal komen en ik hoop dat in de toekomst de Gemeente-
raadsleden van de zuivere goeie wil zullen getuigen die er 
steeds op deze banken geheerst heeft, en ik hoop dat de 
18 andere gemeenten, leden van andere gemeenten, in dezelfde 
geest zullen werken. om van Brussel-Stad, Brussel-Hoofdstad, 
een stad te maken waar iedereen zich kan uitdrukken. 

Men heeft dan ook een woord gezegd van de cukurele 
collèges. De heer Brouhon heeft gesproken. hij is de enige en 
de eerste om te zeggen dat er een nieuwe buiging tôt stand is 
gekomen of gaat tôt stand komen. De « problèmes communau
taires » moeten opgelost worden. en er komt ook een a.gglo-
meratieraad waar nieuwe toestanden zullen geschapen worden 
en waar wij de begroting, die wij zo moeilijk en zo prachtig 
sedert jaren hebben in evenwicht gebracht, zogenaamd in even-
wicht, want wij kwamen we nog driehonderd miljoen te kort, 
omdat wij het beheer hebben over de Commissie van Open
bare Onderstand en over hospitalen, en tijdens de algemene 
bespreking en artikelsgewijze hebben wij ook gezegd dat ver-
der rekening zal gehouden moeten worden met twee universi-
teiten te Brussel, de « Université Libre de Bruxelles » en de 
Vrije Universiteit van Brussel. 

Ik onthoud dus uit de algemene bespreking dat wij ons 
eigenlijk een beetje moe hebben gemaakt om die verschillende 
artikels te bespreken terwijl toch ailes binnen enkele maanden 
zal moeten aangepast worden. 

M . Musin. Monsieur le Bourgmestre, Mesdames. Mes
sieurs en nia qualité de seul représentant actuel et momen
tané du F.D.F. , je m'abstiendrai de voter le budget parce que 
je considère que ce n'est plus le rôle du présent Conseil com-
nrèsl l a

V ° t e r v n q U 1 S e i a g é r é P a r u n e a s s e m b l é e dont 
a c t u e l t u e n t m ° " m e m b r e S S e r a a U t r £ d e C e ^ ^ 
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M . l 'Echev in De Rons . Je voudrais d 'abord remercier M . D e 
Grauw de son intervention et de son appui. I l a insisté, avec 
raison d'ailleurs, sur l ' oppo r tun i t é de pe r sévé re r dans nos 
d é m a r c h e s en vue d'obtenir, de la part de l 'Etat , une plus 
juste intervention dans les charges à ca rac tè re national. M . De 
Grauw a parfaitement raison. 

M a l g r é tout ce que l 'on peut p r é t end re de ce soi-disant 
avantage dont nous bénéf ic ions , je p r é t e n d s que le centre d'une 
grande agg loméra t ion supporte des charges nationales et qu ' i l 
est impossible de les faire supporter par les habitants de ce 
centre. E t demain, quand nous aurons la grande agg loméra 
tion, vous verrez que ce p r o b l è m e va subsister et que m ê m e 
cette grande agg loméra t ion ne parviendra pas à supporter ces 
charges de ca rac tè re national au moyen de sa petite qual i té 
d ' agg loméra t ion . J 'en suis absolument convaincu. 

J ' a i fait l ' é t ude à l ' époque . J 'a i fait l a comparaison avec l a 
situation des grandes villles comme Paris, Rotterdam, Amster
dam et je constate que là aussi l ' intervention de l 'Etat est 
absolument indispensable pour couvrir les charges de carac
tè re national. D'ail leurs, c'est logique, comment voulez-vous 
que des charges nationales importantes puissent être suppor tées 
par une fiscalité communale réduite à sa plus simple expres
sion ? 

Donc , Monsieur De Grauw, je suis en t i è remen t d 'accord 
avec cette cons idéra t ion . Je puis d'ailleurs vous assurer que 
nous suivons ces choses de très p rès , que dans toutes les réu
nions qui ont l ieu à ce sujet, l a V i l l e de Bruxelles est r e p r é 
sentée et que nous collaborons effectivement à ces travaux. 

Je voudrais éga lement remercier M . Brouhon des bonnes 
paroles qu ' i l a bien voulu adresser aux services. Ces services, 
effectivement, ont dû faire un effort exceptionnel en un mini 
mum de temps pour pouvoir présen te r et le budget et tous les 
rapports afférents au budget. I l ne faut pas oublier qu'en fait 
les services n'ont pu se mettre au travail que bien après les 
élections et i l faut à peu près un mois pour l'impression. Vous 
vous rendez bien compte que c'est en quelques jours de temps 
qu ' i l a fallu rédiger le budget et que Je Collège a dû l'examiner. 

Je partage bien entendu, dans ses grandes lignes, les considé
rations émises par M . Brouhon à propos de la pér iode nouvelle 
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qui S'ouvre à nous et qui ne sera certainement pas sans grosses 
difficultés. Il faut adapter, effectivement, pas seulement le 
budget — ce ne serait pas tellement grave — mais adapter les 
structures, adapter surtout la mentalité des représentants des 
communes et ce ne sera pas une chose facile comme vous lé 
savez. Je viens de répondre à M . De Grauw en ce qui concerne 
les faveurs spéciales dont la Ville bénéficierait et auxquelles 
M . Brouhon a fait allusion. 

J'ai eu. à diverses reprises, l'occasion de faire état, dans des 
rapports, de l'importance des charges nationales qui pèsent 
sur nos 160.000 habitants et qui, demain, vont peser sur les 
habitants de la grande agglomération. 

M . Brouhon nous a entretenu de l'exode de la population 
bruxelloise. Cet exode est évidemment réel et je crois que ce 
sera inévitable pour certains îlots, certains quartiers du centre 
de la Ville. D'ailleurs, ce n'est pas propre à la Ville de Bruxel
les. C'est propre à tout centre d'une grande agglomération. 
Mais je désire quand même souligner l'importance des plans 
d'aménagements, des études en vue d'arriver à des plans 
d'aménagements pour plusieurs quartiers résidentiels. 

Je vous ai également souligné, encore une fois, l'importance 
des programmes de construction de logements sociaux. Je crois 
que jamais dans l'histoire de notre Ville, les sociétés d'habita
tions sociales — je pense au Foyer Laekenois, le Foyer Bruxel
lois, la Sorelo, la Société du Logement — jamais ces program
mes n'ont été aussi importants et ici i l ne s'agit pas de pro
messes, il s'agit de programmes qui sont en cours de réalisa
tion. 

J'aurais pu parler des programmes qui sont à peu près ter
minés. J'ai voulu me limiter aux programmes en cours et c'est 
déjà très important. Et cette fois-ci aussi, ce ne sont pas seule
ment les sociétés d'habitations sociales qui construisent, mais 
même la Ville. Cela aussi ne s'est jamais présenté auparavant. 
Je vous rappelle le programme notamment de la chaussée 
d'Anvers, rue de l'Harmonie. Combien de logements ? 150! Et 
alors, il y a ce programme qui est tout doucement mis au 
point pour la rue Van Artevelde ; i l y a d'autres programmes 
qui sont en cours d'étude. 
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Je remercie également M . Dispy des paroles qu ' i l a bien 
voulu adresser aux services de la V i l l e . Je crois que les ser
vices l'ont vraiment mér i té . 

Quand il dit que l 'équil ibre est atteint ou n'est pas atteint, 
je sais très bien ce qu ' i l a dit, quoi qu ' i l en soit, s'il y a là 
un excédent de un mil l ion, excédent de dépenses ou excédent 
de recettes, cela n'a év idemment , Mesdames et Messieurs, sur 
du budget de quatre milliards, qu'une importance toute relati
ve. I l est évident qu'un budget d'une telle importance évolue 
d'heure en heure et si je devais refaire le budget aujourd'hui, 
i l est évident qu ' i l y aurait un autre résultat . Ce qu ' i l importe 
de dire, c'est que nous tendons vers l 'équilibre et pas seulement 
depuis cette année, mais depuis quelques années déjà. 

Quant au boni de un mil l iard deux cents et des millions, dont 
a parlé M . Dispy, comme j ' a i déjà eu l'occasion de le dire, 
Mesdames et Messieurs, i l ne s'agit pas d'un boni, i l s'agit d'un 
excédent de recettes sur les dépenses , ce qui est tout autre 
chose. C'est une façon de présenter les choses. Vous vous rap
pelez que dans ces recettes se trouve notamment le produit 
d'emprunts émis à l ' époque et consacrés partiellement aux 
besoins du budget ordinaire. Ce qui faisait donc des recettes 
ordinaires. 

M . Dispy. Votre document appelle cela boni. 

M . l 'Echevin De Rons. E h bien oui ! C'est parce qu 'évi
demment dans la présentat ion du budget, on parle de boni 
et nous reprenons évidemment les textes qui nous sont imposés 
par le Ministère et cela prête à confusion parce qu'en fait ce 
n'est pas un boni, c'est un excédent des recettes sur les dépen
ses. I l y a donc là des recettes provenant d'emprunts, ce qui 
n'a rien à voir avec un boni et i l y a là également les apports 
en usage faits par la V i l l e à la Société Sibelgaz et cela repré
sente quand même 700 millions. 700 millions et 500 millions 
et des, provenant de recettes, cela fait à peu près le mill iard 
deux cents et des millions de soi-disant boni. Retenons que 
depuis trois, quatre ans, le budget de la Vi l l e est présenté gros
so modo en équil ibre. E t c'est quand même un certain résultat. 

Oui . Monsieur Dispy, quand vous dites que nous présentons 
le budget d'une certaine façon afin d'éviter certaines proposi-
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lions de dépenses, je vous assure que nous ne devons faire 
aucune espèce d'effort dans la présentation pour démontrer 
que la situation financière de la Ville reste toujours marginale. 
Je comprends que les charges que nous supportons restent 
toujours très lourdes et les ressources dont nous disposons sont 
évidemment toujours très limitées. Quant à vos craintes pour 
ce qui va se passer pendant votre absence momentanée. Mon
sieur Dispy. je vous promets d'être très sage. 

M ' " Avella. C'est parce que Saint-Nicolas approche. 

M . PEchevin De Rons. Et j'espère bien qu'au moment où 
vous reviendrez, vous retrouverez un budget encore en équi
libre. 

M . Pire nous parle là dune proposition, d'une émission d'un 
emprunt de consolidation. Des emprunts émis par les villes, 
il faut bien s'entendre. L'Etat n'a jamais fait une telle propo
sition, aucun Ministre n'a jamais fait une telle proposition, 
mais certaines grandes villes auraient évidemment un intérêt 
majeur à ce que telle initiative soit prise par l'Etat. Cela se 
comprend et comme je sens que cette proposition est reprise 
à droite et à gauche, dans des milieux des grandes villes, je 
me défends à l'avance. Ce serait évidemment un danger pour 
la Ville de Bruxelles, mais je crois que nos arguments sont 
quand même très valables et que jamais aucun Ministre n'ose
rait s'engager dans cette voie. 

Quand vous me parlez de la discrétion dont je fais état en 
matière de règles de répartition du Fonds des Communes entre 
les quatre grandes villes, je ne vois pas très bien où vous voyez 
cette discrétion. 

Mesdames, Messieurs, j'ai ici devant moi le tableau de 
répartition. 11 est vrai qu'Anvers touche un peu plus que nous 
dans cette répartition, mais enfin, vous avez aussi, je vous l 'ai 
rappelé il y a quelques jours encore, et les journaux en ont 
fait état il y a deux, trois jours, vous savez que le passif, plutôt 
que le budget de 1970 de la Ville d'Anvers se présente main
tenant avec un déficit de un milliard quatre cent septante mil
lions, si je puis en croire l'Echevin des Finances de la Ville 
d Anvers, contre l'équilibre à la Ville de Bruxelles 
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Que voulez-vous ? Insister encore beaucoup sur les deux 
cents millions que la V i l l e d 'Anvers touche de plus dans la 
répart i t ion du Fonds des Communes ? I l ne faut quand m ê m e 
pas provoquer non plus, n'est-ce pas ? Je crois que dans la 
situation actuelle plus ou moins défendable pour nous, i l 
vaut beaucoup mieux se taire. Et , quant à l 'amabili té à l 'égard 
de mes collègues des autres grandes villes, vous n'aurez q u ' à 
interroger à l'occasion mes collègues des autres grandes villes 
pour voir un peu comment ils apprécient l'intervention de 
l 'Echevin des Finances de la V i l l e de Bruxelles. 

Mijnheer Deconinck, ik ben zeer gevoelig voor de dank-
woorden die U hebt willen richten tôt onze diensten in ver
band met de presentatie van de begroting en in verband met 
de rappoirten die werden uitgedeeld en werden medegedeeld 
aan de leden van de Gemeenteraad. 

Wanneer U nu om uitleg vraagt over onze vizie in verband 
met de ingrijpende wijzigingen die thans voorgenomen worden, 
kan ik U zeggen, eerste en vooral, dat die wijzigingen nog geen 
feit zijn. Ten tweede spreekt het vanzelf dat, wanneer een ag-
glomeratieraad tôt stand komt, bepaalde activiteiten van de 
Stad zullen moeten worden overgedragen aan die agglomeratie. 

Het spreekt vanzelf dat bijvoorbeeld al wat de stedebouw 
betreft zou moeten ressorteren onder die agglomeratieraad. E r 
zijn verschillende andere activiteiten die daaronder zouden 
moeten vallen. U spreekt van Jaarbeurs, U spreekt van Trade-
Mart . 

Ik denk dat er ook mag bijkomen, met de tijd kan dat heel 
goed zijn natuurlijk da,t de Jaarbeurs en wat we cventueel zou
den te zien hebben met de Trade-Marit onder de bevoegdheid 
zouden vallen van die agglomeratieraad. Maar dat zijn zaken 
die langzamerhand tôt stand kunnen worden gebracht, naar 
mijn mening. 

U spreekt over 't onderwijs. Wel, tôt hiertoe hebben wij 
vastgesteld. niet alleen bij ons maar ook elders en in andere 
landen, dat het inderdaad de kleine kern, het centrum van 
een grote agglomeratie is die initiatieven heeft genomen in 
verband met het oprichten van bepaalde scholen. Ik neem 
een voorbeeld. 
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Men is begonnen met een kleine normaalschool o m onder-
wijzers en onderwijzeressen te vormen. Destijds was het niet 
zodanig belangrijk, maar wanneer men nu ziet welke weg er 
is afgelegd wet betreft de vorming van die onderwijzers en 
onderwijzeressen ! N u krijgt men daar zoveel jaren h u m a n i o r a 
en nog zoveel jaren speciiisatie daarbij o m een onderwijzer te 
vormen. 

De kosten die dat met zich brengt hebben niets meer gemeen 
met hetgeen dat betekende vroeger en dat geldt niet alleen voor 
noi-maaLonderwijs, dat geldt ook voor het middelbaar onder-
wijs. Wie gimg er. laat ons zeggen 30, 40 jaar geleden, naar 
een middelbare school ? 

M e n sprak toen van een « école moyenne », en iemand die 
een « école moyenne » had gedaan, dat waren dus de drie 
eerste jaren, dat was een heel verstandige mijnheer ! W e l , 
sindsdien is er natuurlijk veel weg afgelegd, maar het is natuur-
lijk altijd de kern, de stad, die begonnen is met de eerste school 
op te richten op het middelbaar vlak of op het normaalvlak , 
enz., die natuurlijk meer en meer de lasten krijgt te dragen en 
daarmee is men inderdaad gekomen tô t sommen die bi jna p ro -
ductief zijn geworden. 

E n het is goed dat wij ook in de Stad een schoolpact hebben 
gekregen waarbij bepaalde toelagen gevoelig werden verhoogd, 
namelijk voor het middelbaar onderwijs. Wel l i ch t zouden 
wij anders een tekort in onze begroting hebben als ware het 
maar alleen wegens de uitgaven voor onderwijs. 

De heer Schalckens heeft ons gesproken over een en ander, 
maar heeft er zelf aan toegevoegd dat het we l buiten de 
bevoegdheid van onze Raad viel . H i j verheugt z ich over toe-
komstige wijzigingen in de samenstelling van de R a a d en van 
het Collège. 

Dan moet ik U toeh antwoorden, Mijnheer Schalckens, dat 
veranderingen nog altijd geen verbeterin2en zijn, maar i k 
verheug mij wel met U over het principe, dat schijnt a l waar 
te zijn, m verband met het oprichten van een agglomeratie
raad. Het spreekt vanzelf dat, om aile soorten redenen die 
agglomeratieraad onontbeerlijk is geworden, maar ik denk i k 
heb het nog gezegd, dat men zich illusies maakt wanneer men 
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deri'kt dat hiermede een financieel probleem is opgelost, dat 
is zeker niet waar ! 

Ik ben ervan overtuigd dat de financiële moeilijkheden van 
die agglomeratiediensten even groot zullen zijn als deze die 
wij kennen hier in Brussel en dat zij waarschijnlijk wel groter 
zullen zijn. 

E n ce qui concerne M . Musin qui estime que ce n'est pas à 
notre Conseil communal ou à la composition actuelle du 
Conseil communal de délibérer du budget, je regrette beau
coup, Monsieur Musin , mais les instructions du Ministre de 
l 'Intérieur sont formelles. Si vous voulez, je peux vous lire 
le texte, mais le Ministre Harmegnies a rappelé encore i l y a 
peu de temps que le fait des élections ne dispensait pas du 
tout le Conseil communal actuel de voter les prévisions bud
gétaires pour l 'année prochaine. D'ailleurs, ce nouveau Conseil 
communal pourra, à sa majorité bien entendu, modifier les 
prévisions budgétaires. 

M . le Bourgmestre. Nous pouvons donc considérer la dis
cussion générale comme close. Nous reprendrons la séance 
publique à 18 heures, pour l'examen des taxes. 

Le procès-verbal de la séance du 23 novembre 1970 est 
approuvé, aucune observation n'ayant été présentée. 

De notulen van de zitting van 23 november 1970 worden 
goedgekeurd, daar er geen enkel bezwaar werd ingebracht. 

— L a séance publique est levée à 17 h. 15. 
— De openbare zitting wordt opgeheven te 17 u. 15. 






