
Uittreksel Objectif / 

Projet

SD OD Fait/ 

pas fait

Realisatie-indicatoren Resultaatindicatore

n

Dienst Status Remarques / Précisions / Questions Source p. Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024

Duurzame lokale economie: de lokale economie en lokale 

handelaars ondersteunen door middel van het aankoopbeleid 

van onroerend goed van de gemeentelijke grondregie en 

uitbouwen van een pop-upwinkelsysteem om nieuwe 

handelsinitiatieven in onze wijken te stimuleren.

Projet 1 1.1. Proefproject verder doorgaan en kijken 

naar de sociale en financiële 

gezondheid

Grondregie doorlopend Boutique Happyness  seconde main enfants chaussée de Wavre 1688/ Epicerie sociale Croix rouge 

chaussée de Wavre 1171/  Boutique solidaire Croix rouge chaussée de Wavre 1169 - Ce projet implique 

aussi le service Economie locale.

DPG 4 / / /

Steun voor het aanleggen van een buurtcomposthoop Projet 1 1.1. X Aantal beslissingsvoorstellen aan 

het College voor alle gevraagde 

steun

Leefmilieu doorlopend cf. P 1.1.05 Création de composts de quartier -  Un projet au paradisier DPG 4 Twee compostbakken (+- 

300€ per bak): TOTAAL: 

600€.

Twee compostbakken (+- 

300€ per bak): TOTAAL: 

600€.

Twee compostbakken (+- 

300€ per bak): TOTAAL: 

600€.

Aanleggen van collectieve moestuinen Projet 1 1.1. X Aantal moestuinen Aantal bestreken wijken Openbare ruimte doorlopend  cf. P. 1.1.06 Création de potager collectifs - Cure Ste-Anne + proposition Budget partagé DPG 4 6 moestuinbakken (+- 

200€ per bak) + potgrond 

(+- 100€), zaden (+- 

100€), compostbak (+-

300€), tuingereedschap 

(+-300€), TOTAAL: 

2000€.

6 moestuinbakken (+- 

200€ per bak) + potgrond 

(+- 100€), zaden (+- 

100€), compostbak (+-

300€), tuingereedschap 

(+-300€), TOTAAL: 2000€.

6 moestuinbakken (+- 

200€ per bak) + potgrond 

(+- 100€), zaden (+- 

100€), compostbak (+-

300€), tuingereedschap 

(+-300€), TOTAAL: 

2000€.

De Assemblee van de Inwoners samengesteld uit de 

Wijkvergaderingen.

projet 1 1.1. X Aantal deelnemers

Aantal vergaderingen

Aanwezigheidspercentage over 

langere tijd

Burgerparticipatie doorlopend Cf. P. 1.1.02 Création de conseils de quartier DPG 2 uitgevoerd met de 

bestaande personele 

middelen

uitgevoerd met de 

bestaande personele 

middelen

uitgevoerd met de 

bestaande personele 

middelen
Operationele uitvoering van ten minste 70% van de projecten die 

in aanmerking werden genomen na de goedkeuring van de 

Gedeelde begroting (tegen 2023)

projet 1 1.1. Aantal projecten - monitoring van de 

vorderingsstaat - aantal gekozen 

vertegenwoordigers 

% gedeelde begroting 

(gerealiseerd op basis van de 

initiële begroting) 

Burgerparticipatie in uitvoering DPG / / /

Gedeelde begroting projet 1 1.1. X Aantal voorgestelde, geanalyseerde, 

geselecteerde en toegekende projecten

Aantal edities

Aantal kiezers 

Gebruikersstatistieken

Burgerparticipatie doorlopend Cf. 1.1.11 Instaurer un budget participatif DPG 5 520.825,00 / 520.825,00

Participatief online platform projet 1 1.1. X Aantal deelnemers Aantal kiezers 

Gebruikersstatistieken

Burgerparticipatie doorlopend Cf. P.1.1.01 Application citoyenne interactive DPG 4 12.000€ van de gewone 

begroting

12.000€ van de gewone 

begroting

12.000€ van de gewone 

begroting

Online geefwinkel Projet 1 1.1 X Aantal burgers die klant zijn van 

de site, volume uitgewisselde 

artikelen

Secretariaat doorlopend NDA 4.000€ van de gewone 

begroting

4.000€ van de gewone 

begroting

4.000€ van de gewone 

begroting

herziening van het gemeenteblad Projet 1 1.2. X Overeenstemming over de verordening Beschikbaar en verdeeld Communicatie in uitvoering cf. P.1.2.01 Discussions en cours au niveau du conseil communal DPG 5 1.600€ (redactie) + 

2.500€ (druk) x 8 = 

TOTAAL 32.800€ Gewone 

begroting

1.600€ (redactie) + 

2.500€ (druk) x 8 = 

TOTAAL 32.800€ Gewone 

begroting

1.600€ (redactie) + 

2.500€ (druk) x 8 = 

TOTAAL 32.800€ Gewone 

begroting

Een afdeling geschiedenis en archieven oprichten (een archivaris 

aanwerven)

Projet 1 1.2. X Een archivaris aanwerven Oprichting van de afdeling 

"Geschiedenis en Archieven" 

(thans de afdeling 

"Geschiedenis")

HR niet gedaan Voir Madame de Vos : Vise-t-on l'engagement Archiviste (budget d'investissement pour l'avenir) ou 

subvention structurelle au cercle d'Art et d'Histoire ? Réponse de Madame de Vos : Nous visions 

l'engagement d'un archiviste à mon avis. Je ne suis pas contre une subvention qui permette d'engager un 

mi-temps par ailleurs mais je pense que cela ne sera pas financièrement possible.

DPG 10 / / 1 VTE niveau A: 59.000 

euro BO

De debatten van de Gemeenteraad zullen integraal worden 

gestreamd via internet

Projet 1 1.2. X Aantal uitgezonden vergaderingen Aantal views Secretariaat doorlopend Cf. 1.2.02 - Retransmission du Conseil communal - à maintenir pour évaluer au regard de l'indicateur DPG 5 24.000€ (2.400€ per 

sessie: filmen, uitzenden, 

ondertitelen)

24.000€ (2.400€ per 

sessie: filmen, uitzenden, 

ondertitelen)

24.000€ (2.400€ per 

sessie: filmen, uitzenden, 

ondertitelen)

Opendata Projet 1 1.2. X Aantal gegevensverzamelingen Secretariaat doorlopend Cf. 1.2.03 - développement de l'Open Data DPG 5 uitgevoerd met de 

bestaande infrastructuur 

en personele middelen

uitgevoerd met de 

bestaande infrastructuur 

en personele middelen

uitgevoerd met de 

bestaande infrastructuur 

en personele middelen

Openbare informatiebijeenkomsten voor projecten die van 

invloed zijn op de wijken

Projet 1 1.2 X Aantal sessies/projecten/jaar Stedenbouw doorlopend DPG 4 uitgevoerd met de 

bestaande infrastructuur 

en personele middelen

uitgevoerd met de 

bestaande infrastructuur 

en personele middelen

uitgevoerd met de 

bestaande infrastructuur 

en personele middelen

Klimaatactieplan Projet 2 2.1. X Goedkeuring van het klimaatplan Aantal acties in uitvoering 

volgens de geplande termijn

Leefmilieu in uitvoering Plan d'Action Climat - Volet 1 : le bureau d'étude CO2logic a été engagé par la commune pour réaliser un 

diagnostic du territoire (bilan carbone, qualité de l'air, atténuation/adaptation, etc.). Le rapport final, prévu 

pour fin 2021/début 2022, comprendra une liste d'actions à mener pour la période 2020-2030. Volet 2 : 

Nous avons obtenu un subside pour réaliser le patrimoine arboré du territoire communal.

DPG 3 97.500€ + 60.000 euro 

(concreet gestalte geven 

aan acties in verband 

met het Klimaatplan)

60.000€ (concreet 

gestalte geven aan acties 

in verband met het 

Klimaatplan)

60.000€ (concreet 

gestalte geven aan acties 

in verband met het 

Klimaatplan)

de renovatie van gevels zal fiscaal worden aangemoedigd Projet 2 2.1. X Toekenning van premies Aantal aanvragen

Aantal vrijstellingen

Belasting niet gedaan voir avec la régie DPG 3 / / /

Ondersteuning van verenigingen die samenhuizen of 

intergenerationele huisvesting bevorderen

projet 2 2.1. Aantal aan de dienst Stedenbouw 

gerichte verzoeken om dergelijke 

huisvesting

Aantal kangoeroewoningen 2019-

2024

Grondregie in uitvoering  cf. P. 2.1.03 - Soutenir les habitats kangouris : Pilote détermine l'action (Soit Régie foncière soit Urbanisme) NDA 24 uitgevoerd met de 

bestaande infrastructuur 

en personele middelen

uitgevoerd met de 

bestaande infrastructuur 

en personele middelen

uitgevoerd met de 

bestaande infrastructuur 

en personele middelen

Strijd tegen leegstand projet 2 2.1. X In kaart brengen van leegstaande 

woningen (exploitatie van gegevens 

over ambtshalve schrapping, kadaster 

van leegstaande woningen, eigenaars 

ter verantwoording roepen en voorstel 

tot openbaar beheer of bewoning, 

belastingheffing)

Aantal te belasten dossiers op 

aantal opnieuw bewoonde 

woningen

Juridische dienst doorlopend cf. P.2.2.06 - Lutte contre les immeubles inoccupés - Service juridique et taxe recherchent les bâtiments 

inoccupés. 

NDA 32 uitgevoerd met het 

bestaande personeel 

(huisvestingscel en 

belastingdienst) - 

Inkomsten: 140.000€ 

(belastingen)

uitgevoerd met het 

bestaande personeel 

(huisvestingscel en 

belastingdienst) - 

Inkomsten: 140.000€ 

(belastingen)

uitgevoerd met het 

bestaande personeel 

(huisvestingscel en 

belastingdienst) - 

Inkomsten: 140.000€ 

(belastingen)
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Strijd tegen onbewoonbare woningen projet 2 2.1 X In kaart brengen van onbewoonbare 

woningen (politieverslagen, 

gemeenschapswachten, 

gemeenteambtenaren die op het 

grondgebied rondlopen), 

onderzoeksprocedure voorafgaand aan 

de goedkeuring van een besluit van de 

burgemeester (bezoek, verzoek om 

diverse dwangmaatregelen), eventuele 

belastingheffing, gerechtelijke stappen 

(gedwongen tenuitvoerlegging, beslag 

op onroerend goed, openbare verkoop)

Juridische dienst in uitvoering lutte contre les immeubles insalubres cf. P. 2.2.07 NDA uitgevoerd door het 

personeel dat belast is 

met de leegstaande 

gebouwen - Ontvangst: 

100.000 €.

uitgevoerd door het 

personeel dat belast is 

met de leegstaande 

gebouwen - Ontvangst: 

100.000 €.

uitgevoerd door het 

personeel dat belast is 

met de leegstaande 

gebouwen - Ontvangst: 

100.000 €.

Om nieuwe inwoners te kunnen verwelkomen, wil het college 

van burgemeester en schepenen  gebouwen blijven kopen en 

renoveren om ten minste 130 woningen (algemene doelstelling) 

op de markt te kunnen brengen tegen een verlaagde huurprijs 

die voorbehouden zijn voor burgers die beantwoorden aan de 

door de BGHM goedgekeurde inkomensvoorwaarden. Het 

college wil ook de ontwikkeling van sociale immokantoren 

verzekeren.

Projet 2 2.1. Aantal gekochte woningen

Aantal gerenoveerde woningen

Vergelijking 2019-2024 Grondregie in uitvoering Achats et rénovations : Avenue du Kouter 87 ( 9 appartements)/ Chaussée  de Wavre 1975 ( 1 

appartement + rdc collectif)/ Chaussée de Wavre 1977 /Avenue Isidore Geykens 10 ( maison unifamiliale) 

/Chaussée de Wavre 1580 et 1582 ( à définir)/ Acquisition de 3 appartements dans le quartier de la chasse 

Royale/                                                                Rénovation de l'immeuble chaussée de Wavres 1326  (après 

déménagement dans la maison des associations )/  rue de la Stratégie 3 (après déménagement dans la 

maison des associations à définir),

DPG 8 afhankelijk van de 

beschikbaarheid van 

middelen op de 

begroting van de Regie 

en van het aanbod op de 

markt

afhankelijk van de 

beschikbaarheid van 

middelen op de begroting 

van de Regie en van het 

aanbod op de markt

afhankelijk van de 

beschikbaarheid van 

middelen op de 

begroting van de Regie 

en van het aanbod op de 

markt

Naleving van de voorwaarden voor de uitbating van 

bouwplaatsen

Projet 2 2.1 Beantwoording van ten minste 

80% van de ontvangen klachten

Leefmilieu in uitvoering DPG 3 uitgevoerd met de 

bestaande infrastructuur 

en personele middelen

uitgevoerd met de 

bestaande infrastructuur 

en personele middelen

uitgevoerd met de 

bestaande infrastructuur 

en personele middelen

Strijd tegen geluidsoverlast Projet 2 2.1 X Aantal ontvangen administratieve 

sancties

Juridische dienst in uitvoering cf. Sanction administrative communale uitgevoerd met de 

bestaande infrastructuur 

en personele middelen

uitgevoerd met de 

bestaande infrastructuur 

en personele middelen

uitgevoerd met de 

bestaande infrastructuur 

en personele middelen

Uitbreiding van de olioboxen 2 2.1 Openbare ruimte doorlopend ten laste van een 

overeenkomst die 

kosteloosheid garandeert

ten laste van een 

overeenkomst die 

kosteloosheid garandeert

ten laste van een 

overeenkomst die 

kosteloosheid garandeert

Op het hele grondgebied van de gemeente komen er 

ondergrondse containers voor glas en tweedehandskleding. 

Projet 2 2.2. X  gerealiseerde sites op potentiële 

locaties 

Openbare ruimte in uitvoering MP : oxfam voulait installer des nouvelles bulles. SDV partante mais pour des bulles enterrées. Oxfam a 

repondu que niveau susbisde il fallait partager avec Les petits riens --> on enterre dès qu'on peut mais pas 

systématiquement

DPG 3 is ten laste van het 

Gewest

is ten laste van het 

Gewest

is ten laste van het 

Gewest

Het college van burgemeesters en schepenen zal het aantal 

wijkagenten en gemeenschapswachters verder uitbreiden om te 

zorgen voor meer blauw op straat.

projet 2 2.2. Aantal gemeenschapswachters (VTE's) 

2019 en 2024

Preventie en politie doorlopend Petite augmentation des stewards + revalorisation.  une subvention spéciale de Perpective pour animateurs 

d'école de devoir, enveloppe fermée du spf Intérieur, impossibilté d'augmenter le cadre du personnel des 

gpx, hormis en fonds propres communaux

DPG 11 geen bijkomende 

aanwervingen van 

gemeenschapswachters 

(aangezien deze tijdens 

de eerste drie jaar 

werden uitgevoerd)

geen bijkomende 

aanwervingen van 

gemeenschapswachters 

(aangezien deze tijdens 

de eerste drie jaar 

werden uitgevoerd / 

verhoging verwacht van 

de dotatie van de 

politiezone, maar 

afhankelijk van lopende 

federale 

onderhandelingen

geen bijkomende 

aanwervingen van 

gemeenschapswachters 

(aangezien deze tijdens 

de eerste drie jaar 

werden uitgevoerd / 

verhoging verwacht van 

de dotatie van de 

politiezone, maar 

afhankelijk van lopende 

federale 

onderhandelingen
Strijd tegen cyberpesten (school - samenwerking met 

Inforjeunes)

projet 2 2.2. X Aantal campagnes per jaar Aantal betrokken klassen

Aantal scholen

Preventie / onderwijs in uitvoering cf. P. 3.1.03 - lutte contre le cyber harcèlement : plus spécifiquement le harcèlement à l'école, coopération 

entre le CEMPA et Infor jeunes (collège du 23.04.2019 Motion)

+ révision de l'organisation des cours de récréation en 3 zones (calme, de jeux, ballon) (cf. document de 

Bernard Mugrabi)

NDA 65 uitgevoerd met het 

bestaande 

preventiepersoneel en 

de pedagogische teams 

van de scholen

uitgevoerd met het 

bestaande 

preventiepersoneel en de 

pedagogische teams van 

de scholen

uitgevoerd met het 

bestaande 

preventiepersoneel en 

de pedagogische teams 

van de scholen

Het college van burgemeester en wethouders zet zich in voor 

een duurzame bestrijding van inbraken (Operatie Rozet, elite-

eenheid Flag, hoge beveiligingspremies, Operatie veilig met 

vakantie...)

Projet 2 2.2. Rozet 1 x per jaar 

Aantal onderzochte sloten

Aantal inbraakpremies

  (80% van het budget) Preventie in uitvoering cf. 2.2.08 Effort soutenu contre les vols : rosace en cours,  BOS 47163 collège 25/03: nouveau règlement 

élargissant l'accès à la prime cambriolage , 12 dossiers primes depuis avril 2021, vol de vélo et vol par ruse 

(2019-2021). Cette année : dossier BOS49886, 48831, 48170 : vol de vélo, 2020 sensibilisation vol par ruse.

DPG 11 10.000€ in de gewone 

begroting

10.000€ in de gewone 

begroting

10.000€ in de gewone 

begroting

Strijd tegen sluikstorten projet 2 2.2 Aantal vaststellingen, aantal 

bemiddelingen

Openbare ruimte / 

Juridisch

doorlopend lutte contre les tags et graffitis cf. P. 2.2.03/ Surveillance constante des équipes de gardiens de la paix lors 

de rondes

DPG 3 uitgevoerd met het 

bestaande personeel 

(steward/bemiddelaar) - 

Ontvangst: 

administratieve boetes - 

3.500€

uitgevoerd met het 

bestaande personeel 

(steward/bemiddelaar) - 

Ontvangst: 

administratieve boetes - 

3.500€

uitgevoerd met het 

bestaande personeel 

(steward/bemiddelaar) - 

Ontvangst: 

administratieve boetes - 

3.500€

Bestrijding van tags en graffiti projet 2 2.2 Contract met een schoonmaakbedrijf Aantal gereinigde 

gebouwen/plaatsen

Openbare ruimte in uitvoering DPG 3 16.000€ (technische 

benodigdheden)

16.000€ (technische 

benodigdheden)

16.000€ (technische 

benodigdheden)

Een aanspreekpunt voor netheid per wijk (10) Projet 2 2.2. X Aantal bestreken wijken in de hele 

gemeente - Aantal aanspreekpunten

Openbare ruimte niet gedaan DPG 3 vrijwilligers: geen impact vrijwilligers: geen impact vrijwilligers: geen impact

Elk jaar en in elke wijk wordt er een ontmoeting georganiseerd 

tussen bewoners, politie, gemeenschapswachters en de 

autoriteiten om de lokale veiligheidsdiagnose te bespreken. 

projet 2 2.2. Aantal vergaderingen per jaar (2 per 

jaar)

Aantal deelnemers Preventie in uitvoering Projet en deux volets: diagnostic en cours et rencontres de proximité dans les quartiers programmées en 

2022

DPG 11 uitgevoerd met het 

bestaande personeel

uitgevoerd met het 

bestaande personeel

uitgevoerd met het 

bestaande personeel

Het college van burgemeester en schepenen heeft zich ertoe 

verbonden specifieke initiatieven te nemen om fietsdiefstal te 

bestrijden.

projet 2 2.2. Sensibiliseringscampagne (1/jaar)

Sensibilisering in de Burgerraden (niet 

verwijderbare sticker)

Aantal burgers Preventie in uitvoering cf. P. 2.2.08 effort soutenu contre les vols DPG 11 uitgevoerd met de 

bestaande infrastructuur 

en personele middelen

uitgevoerd met de 

bestaande infrastructuur 

en personele middelen

uitgevoerd met de 

bestaande infrastructuur 

en personele middelen
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Het College van Burgemeester en Schepenen verbindt zich ertoe 

het Gewest en de federale regering te vragen om de 

videobewakingsbeelden in de vijf metrostations en in het NMBS-

station Delta door te sturen. 

projet 2 2.2. Preventie / Politie in uitvoering Les images s'échangent DPG 11 / / /

Straatverlichting - uitbreiding van het Lichtplan projet 2 2.2. Aantal aangesloten lichtpunten Elektriciteitsverbruik Aantal km 

te herstellen weg

Openbare ruimte in uitvoering MP : Plan lumière est mis en œuvre petit à petit : poursuite de l'amélioration éclairage des voiries. Cf. P. 

2.3.01 éclairage des voiries

NDA 37 Jaarlijks budget 

toegekend door SIBELGA: 

+ -350.000€.

Jaarlijks budget 

toegekend door SIBELGA: 

+ -350.000€.

Jaarlijks budget 

toegekend door SIBELGA: 

+ -350.000€.

Verdere installatie van systemen voor het opvangen van 

regenwater

Projet 2 2.2 Uitvoering van het besluit van de 

Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot 

regeling van het inplanten, de 

exploitatie en de controle van 

stormbekkens van 23/05/2019

Leefmilieu in uitvoering
La politique mise en place de bassins tampon et puits d’infiltration doit être poursuivie ; pour rappel, afin

d’assurer le maintien de l’opérationnalité de ces ouvrages dans le temps la commune d’Auderghem a

proposé et obtenu que la Région inscrive les bassins d’orage comme « établissements classés » et prévoit

des contrôles à charges des exploitants. La Commune d’Auderghem a aussi suivi le projet de création du

bassin d’orage Tonreuken.

voorwaarde die in de 

vergunningen moet 

worden opgenomen: 

geen budgettaire 

gevolgen voor de 

gemeente

voorwaarde die in de 

vergunningen moet 

worden opgenomen: 

geen budgettaire 

gevolgen voor de 

gemeente

voorwaarde die in de 

vergunningen moet 

worden opgenomen: 

geen budgettaire 

gevolgen voor de 

gemeente

De gemeente zal daarom voorstellen een nieuwe parkeerplaats 

aan de ingang van de stad aan te leggen

projet 2 2.3. X Aantal parkeerplaatsen beheerd als 

openbare parking in de buurt van het 

openbaar vervoer  2019-2024

Mobiliteit in uitvoering En discussion avec ParkingBrussels privilégiant néanmoins deux projets de parkings de dissuasion sur la 

Région à Delta (386 places) et Hermann debroux (104 places)

DPG 6 gewestelijke 

infrastructuur: geen 

budgettaire gevolgen 

voor de gemeente

gewestelijke 

infrastructuur: geen 

budgettaire gevolgen 

voor de gemeente

gewestelijke 

infrastructuur: geen 

budgettaire gevolgen 

voor de gemeente

Er zullen ook (opnieuw) groene verbindingen worden aangelegd 

tussen de verschillende wijken (3 verbindingen).

projet 2 2.3. Openbare ruimte in uitvoering cf. P. 2.4.01 (Re) création de liaisons vertes entre les quartiers - Rénovation des venelles en cours. 

Plantation d'arbres rue J. Chaudron. Voir aussi les projets remontant du budget partagé. Végétalisation des 

façades.

DPG 3 TOTAAL budget van de 

gedeelde begroting: 

96.000€  (Valducstraat: 

33.000€ - Jean-Baptiste 

Vannypenstraat: 43.000€ 

- Sloordelle: 20.000€)

/ /

Het college van burgemeester en schepenen is van plan zijn 

gemeentelijk mobiliteitsplan bij te werken. 

Projet 2 2.3. X Mobiliteit in uitvoering P. 2.3.02 actualiser le plan communal de mobilité -  Projet retardé car en attente du plan régional de 

mobilité

Diagnostic mobilité fait par la commune sur l'état des voiries communales + plan de rénovation

DPG 6 / / 100.000

Het parkeerbeleid kan niet los van het mobiliteitsbeleid worden 

gezien. Het college van burgemeester en schepenen wil het 

principe van de blauwe zone uitbreiden tot het hele 

gemeentelijk grondgebied.

 Projet 2 2.3. X Vooruitgang in km wegen (basis 2019) Evolutie van het aantal 

bewonerskaarten 

Mobiliteit in uitvoering cf. P. 2.3.04 extension de la zone bleu - Extension annuelle chaque année des zones bleues DPG 6 uitgevoerd met het 

bestaande personeel - 

besturingssoftware: 

34.000€ per jaar - 

Ontvangst 400.000€ 

(parkeerretributie)

uitgevoerd met het 

bestaande personeel - 

besturingssoftware: 

34.000€ per jaar - 

Ontvangst 400.000€ 

(parkeerretributie)

uitgevoerd met het 

bestaande personeel - 

besturingssoftware: 

34.000€ per jaar - 

Ontvangst 400.000€ 

(parkeerretributie)

Renovatie/aanleg van sportfaciliteiten (skatepark, verlichting 

voetbalvelden, enz.)

Projet 2 2.3. Aantal nieuwe gerealiseerde 

infrastructuren 

Aantal gerenoveerde infrastructuren

Sport in uitvoering Skatepark dans les projets BP DPG 9 30.000€ (studie 

skatepark) + 60.000 € 

(stadionverlichting) + 

20.000€  (studie 

uitvoering tribunes)

/ 300.000€ (aanstelling 

aannemers 

werkzaamheden 

skatepark) - Subsidie van 

150.000€

Wat de scholen en de opvangstructuren betreft, zal elke school 

in Oudergem een eigen mobiliteitsplan moeten uittekenen.

Projet 2 2.3. Aantal mobiliteitsplannen voor scholen Onderwijs in uitvoering Autre terminologie : plan de déplacement scolaire - Le CS du Blankedelle a débuté le processus depuis 

maintenant 3 ans. Le CS du Souverain a remis une candidature pour l'année scolaire 2021-2022. Un rang 

vélo est organisé au CS du Souverain pour les classes de P5 et P6 en collaboration avec les GPX

DPG 6 uitgevoerd met het 

bestaande personeel

uitgevoerd met het 

bestaande personeel

uitgevoerd met het 

bestaande personeel

Renovatie van de voetpaden Projet 2 2.3. % gerenoveerde km Evolutie % van de "slechte staat"-

indicator

Openbare ruimte in uitvoering On ne sait pas être partout en même temps (SDV) cf. P.2.3.05 rénovation des trottoirs NDA 42 1.500.000 1.500.000 1.500.000

Toename van het aantal autodeelstations (effect van de 

vermindering van het gebruik van voertuigen met 

verbrandingsmotor)

projet 2 2.3. Evolutie van het aantal deelauto's

stations

Evolutie van de indicator van het 

gebruik van deelauto's in 

Oudergem

Mobiliteit in uitvoering cf. P. 2.3.08 Augmentation des stations de voitures partagées NDA 46 is ten laste van het 

Gewest

is ten laste van het 

Gewest

is ten laste van het 

Gewest

Uitbreiding van de fietsroutes  projet 2 2.3. Aantal extra km fietsroutes (5 routes) % verwezenlijking van het 

actieplan

Mobiliteit in uitvoering cf. P. 2.4.03 extension des itinéraires cyclables NDA 52 20.000€ + deel van de 

begroting voor jaarlijkse 

wegenrenovaties

20.000€ + deel van de 

begroting voor jaarlijkse 

wegenrenovaties

20.000€ + deel van de 

begroting voor jaarlijkse 

wegenrenovaties

Fietsbox Projet 2 2.3. Evolutie van het aantal fietsen in 2019 

en 2024

Openbare ruimte in uitvoering cf. P. 2.3.06 Augmentation des vélos box NDA ten laste genomen door 

parkingbrussels: geen 

impact voor de 

gemeente

ten laste genomen door 

parkingbrussels: geen 

impact voor de gemeente

ten laste genomen door 

parkingbrussels: geen 

impact voor de 

gemeente

fietspompen en fietsherstelpunten Projet 2 2.3. Evolutie van het aantal fietsen in 2019 

en 2024

Openbare ruimte in uitvoering Cf. P. 2.3.07 Augmentation des stations de pompages pour vélos NDA uitgevoerd met het 

bestaande personeel

uitgevoerd met het 

bestaande personeel

uitgevoerd met het 

bestaande personeel

Opvolging van de ontwikkeling, goedkeuring en uitvoering van 

het RPA Hermann-Debroux

projet 2 2.3 Aanwezigheid op alle geplande 

vergaderingen en regelmatige 

updates aan het College

Stedenbouw in uitvoering uitgevoerd met het 

bestaande personeel

uitgevoerd met het 

bestaande personeel

uitgevoerd met het 

bestaande personeel

Actieplan Velo' projet 2 2.3 Mobiliteit in uitvoering uitgevoerd met het 

bestaande personeel

uitgevoerd met het 

bestaande personeel

uitgevoerd met het 

bestaande personeel

Daarnaast verbindt het college van burgemeester en schepenen 

zich tot een gendergevoelige benadering van de buitengewone 

gemeentebegroting.

projet 2 2.3 Gemeentebestuur niet gedaan accompagnement et formation uitgevoerd met het 

bestaande personeel

uitgevoerd met het 

bestaande personeel

uitgevoerd met het 

bestaande personeel

Twee nieuwe tentoonstellingszalen Projet 2 2.4. X Cultuur in uitvoering MP : rénovation en cours. Le projet initial de « création de deux nouvelles salles d’exposition à Rouge-

Cloître » est toujours en cours puisque le permis d’urbanisme vient seulement d’être accordé. Il s’agit des 

travaux qui sont prévus dans le bâtiment dit « Classes-vertes/salle Nature et Loisir », bâtiment qui héberge 

des ateliers d’artistes au 1e étage. Pour « palier » au fait que le permis à pris un certain retard, nous avons 

développé des projets d’occupations temporaires et organiser des expositions d’artistes auderghemois 

dans la Maison du Portier, dans la Maison du Prieur et dans la salle Nature & Loisirs.  Fin des travaux 

prévue en août 2021. Occupation temporaire du rez-de-chaussée de la Maison du Prieur à Rouge-Cloître 

depuis le 27/09/21. Premier vernissage de l'expo Chaussée des Arts le 30/09. Expo en cours jusqu'au 17/10. 

D'autres expositions y prendront place jusqu'à l'occupation par les locataires choisis par la Région. Autres 

développements concernant les salles d'exposition à Rouge-Cloître : occupation de la salle de l'IBGE dans la 

Maison du Portier + occupation la salle Nature & loisirs (travaux prévus dans ce bâtiment situé dans la 

ferme qui accueille actuellement la salle Nature & Loisirs et des ateliers d'artistes à l'étage.)

DPG 9 / opgenomen in de 

algemene begroting voor 

de renovatie van de 

gemeentelijke 

infrastructuur in Rood 

Klooster (+- 1.500.000€)

/
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het culturele aanbod in Rood Klooster ontwikkelen, gericht op de 

promotie van kunstenaars van Oudergem 

Projet 2 2.4. aantal tentoonstellingen van 

kunstenaars van Oudergem

Aantal tentoonstellingen 

2024/Aantal tentoonstellingen 

2019

Aantal bezoekers

Cultuur doorlopend Ateliers d'artistes mis à disposition. Accueil de nouveaux artistes. Création d'un atelier partagé : atelier 

Jaune & Bleu de et avec Nele Doensen. Communication commune et projets collectifs comme la 

participation à Chaussée des Arts ou l'organisation d'expositions dans la salle Nature & Loisirs et la Maison 

du Portier. Voir détails sur le développement des expositions à Rouge-Cloître ci-dessus.

DPG 9 uitgevoerd met de 

bestaande infrastructuur 

en personele middelen

uitgevoerd met de 

bestaande infrastructuur 

en personele middelen

uitgevoerd met de 

bestaande infrastructuur 

en personele middelen

Ontwikkeling en/of renovatie van de speeltuininfrastructuur in 

de gemeente: speeltuinen

Projet 2 2.4. X Aantal gerenoveerde/te renoveren 

speeltuinen

Openbare ruimte in uitvoering Mission normale et usuelle de la commune (service EP) DPG 7 150.000 150.000 150.000

Daarnaast zal het aantal culturele partnerschappen met Den 

Dam worden uitgebreid.

Projet 2 2.4. Aantal partnerschappen 2024/aantal 

partnerschappen 2019

groei van het publiek dat naar 

Fr/Nl culturele evenementen 

gaat

Nederlandstalige 

cultuur

doorlopend DPG 9 uitgevoerd met de 

bestaande infrastructuur 

en personele middelen

uitgevoerd met de 

bestaande infrastructuur 

en personele middelen

uitgevoerd met de 

bestaande infrastructuur 

en personele middelen

Aanleg van een voetgangersverbinding langs de Woluwe van het 

centrum van Oudergem tot aan de Mellaerts-vijvers.

projet 2 2.4. Km aangelegde wandelpaden Openbare ruimte niet gedaan MP : point collège, passage à la région --> la commune a fait tt ce qu'elle pouvait faire : alerter la donation 

royale et le fédéral. On peut informer et relayer.

MVP : collaboration avec l'asbl 'coordination senne' pour ouverture du chemin le long de la woluwe dans le 

DPG 9 / / /

parken en speeltuinen zullen geleidelijk worden uitgerust met 

openbare toiletten in het Rood Klooster

projet 2 2.4 Openbare ruimte in uitvoering projet de PU Rouge Cloître / opgenomen in de 

algemene begroting voor 

de renovatie van de 

gemeentelijke 

infrastructuur in het Rood 

Klooster (+- 1.500.000€)

/

de renovatie van de site van het Rood Klooster afronden projet 2 2.4. X Uitvoering in fasen. De eerste fase(n) 

bepalen

groei van het aantal mensen dat 

gebruik maakt van de faciliteiten

Openbare ruimte / 

Juridisch

in uitvoering cf. P. 2.4.02 finaliser la rénovation de Rouge Cloître DPG 10 250.000€ (aanstelling van 

de architect)

1.500.000€ te verdelen in 

fasen

1.500.000€ te verdelen in 

fasen

Organiseren van evenementen in Hertoginnedal projet 2 2.4. Verhoging van het aantal dagen per 

jaar dat het park geopend is voor het 

publiek

Aantal evenementen

Aantal bezoekers / evenementen Cultuur doorlopend accès EXCEPTIONNEL au chemin le long de la woluwe 1x/ an dans le cadre des JBE. Compte tenu de 

l'occupation de Val Duchesse par la chancellerie du Premier Ministre, l'organisation régulière d'activité ne 

dépend pas de nous. Par exemple, nous avons voulu organiser une grosse activité "explorium" cela a été 

refusé. Par contre, les journées bruxelloises de l'eau ont été acceptées. 

DPG 10 uitgevoerd met het 

bestaande personeel

uitgevoerd met het 

bestaande personeel

uitgevoerd met het 

bestaande personeel

Ontwikkeling van culturele activiteiten in open lucht: Swinging 

sandwich in het Bergoje Park / Parasolzondag / Lezen in het park 

in het Senypark / Openluchtbioscoop, Vriendschapsplein / 

Roodkloosterfeest / ParcoursKunst / Kunstensteenweg

Projet 2 2.4. Aantal georganiseerde 

openluchtevenementen

Aantal deelnemers

groei van het aantal deelnemers 

aan culturele evenementen

Cultuur doorlopend Cf. P. 2.4.05 Développement d'activités culturelles en plein air. Des activités ponctuelles comme 

récurrentes on été mises en place.

NDA 54 uitgevoerd met de 

bestaande infrastructuur 

en personele middelen

uitgevoerd met de 

bestaande infrastructuur 

en personele middelen

uitgevoerd met de 

bestaande infrastructuur 

en personele middelen

Ontwikkeling van buitensportactiviteiten projet 2 2.4. Aantal georganiseerde evenementen Aantal deelnemers

groei van het aantal 

deelnemende sporters

Sport doorlopend MP : pas d'installation de nouvelles machines sportives. NDA 55 uitgevoerd met de 

bestaande infrastructuur 

en personele middelen

uitgevoerd met de 

bestaande infrastructuur 

en personele middelen

uitgevoerd met de 

bestaande infrastructuur 

en personele middelen

speelstraten (kinderen toegelaten) Projet 2 2.4. Aantal aanvragen Aantal aanvaarde aanvragen Mobiliteit in uitvoering DPG 7 uitgevoerd met de 

bestaande infrastructuur 

en personele middelen 

(wegen en animatie voor 

de huur van materiaal)

uitgevoerd met de 

bestaande infrastructuur 

en personele middelen 

(wegen en animatie voor 

de huur van materiaal)

uitgevoerd met de 

bestaande infrastructuur 

en personele middelen 

(wegen en animatie voor 

de huur van materiaal)

Realisatie van het gemeentelijk bomenpatrimonium met het oog 

op een geïntegreerd beheer van de groenruimtes

projet 2 2.4 presentatie van de studie en validering 

door het college in 2023

Leefmilieu in uitvoering Dans le cadre de l’appel à projet lancé par Bruxelles Environnement en 2021 (PAC, volet 2), ce projet a été 

présenté et obtenu le subside. Il sera lancé en 2022.

uitgevoerd met de 

bestaande infrastructuur 

en personele middelen

uitgevoerd met de 

bestaande infrastructuur 

en personele middelen

uitgevoerd met de 

bestaande infrastructuur 

en personele middelen

Ik adopteer een boomvoet projet 2 2.4 alle ingediende aanvragen 

binnen een maand beantwoord

Leefmilieu doorlopend En cas de végétalisation d’un pied d’arbre, la demande doit émaner de demandeurs habitant à proximité 

du pied d’arbre. Un « Règlement communal de végétalisation privée sur l’espace public » a, pour rappel, 

été approuvé par le Collège des Bourgmestre et échevins en sa séance du 26/03/2020

uitgevoerd met de 

bestaande infrastructuur 

en personele middelen

uitgevoerd met de 

bestaande infrastructuur 

en personele middelen

uitgevoerd met de 

bestaande infrastructuur 

en personele middelen

Plaatsen van nestkastjes (voor mussen en/of meesjes) in 

gebouwen die eigendom zijn van de gemeente

projet 2 2.4 plaatsen van 100 nestkastjes Leefmilieu doorlopend Suite à la délibération du Collège du 3 décembre 2019 ayant pour objet « Projet Environnement –

Sensibilisation et protection des oiseaux – achat de matériel » (Réf. : #002/03.12.2019/B/0037#) des kits

nichoirs, nichoirs collectifs, posters, mangeoires et mélanges de graines avaient été achetés par la 

9.000€ (gedeelde 

begroting)

/ /

Exploitatie van een privé-bijenstal op het dak van het 

sportcentrum

Projet 2 2.4 hernieuwing van de 

overeenkomst in 2023

Leefmilieu / 

dierenwelzijn

doorlopend

Action : renouvellement de la Convention en 2023 (se terminant de plein droit le 31/05/2023)

overeenkomst met een 

derde partij: geen impact 

voor de gemeente

overeenkomst met een 

derde partij: geen impact 

voor de gemeente

overeenkomst met een 

derde partij: geen impact 

voor de gemeente

Toekenning van een premie voor de sterilisatie en het chippen 

van huiskatten

projet 2 2.4 Gebruik van de volledige subsidie 

die jaarlijks door Brussel 

Leefmilieu wordt toegekend

Leefmilieu / 

dierenwelzijn

doorlopend 7.000€ uitgave 

gecompenseerd door een 

subsidie van Brussel 

Leefmilieu

7.000€ uitgave 

gecompenseerd door een 

subsidie van Brussel 

Leefmilieu

7.000€ uitgave 

gecompenseerd door een 

subsidie van Brussel 

Leefmilieu

Wijziging van de periode voor het snoeien/kappen van bomen projet 2 2.4 indiening bij het college van een 

voorstel voor een specifieke 

verordening voor het 

gemeentelijk grondgebied van 

Oudergem betreffende de 

periode van het verbod op het 

kappen van bomen.

Leefmilieu in uitvoering Une réflexion sur une éventuelle modification de la période d’élagage/abattage des arbres a été entamée 

en 2021. Pour rappel, l’abattage d’arbres est interdit entre le 1er avril et le 15 août sauf pour des raisons 

impératives de sécurité (cf. art. 68 de l’Ordonnance du 1er mars 2012 relative à la conservation de la 

nature et l’article 5 de l’arrêté du 25 octobre 1990 relatif à la protection des oiseaux). Néanmoins, on 

observe de plus en plus souvent que la nidification des oiseaux commence de plus en plus tôt 

(février/mars). Pour cette raison, nous souhaiterions que la période d’interdiction d’abattage des arbres 

inclue au moins le mois de mars. De plus, le fait d’être plus restrictifs que la législation en vigueur donnerait 

criterium voor de 

beslissing tot toekenning 

van een vergunning: 

geen impact voor de 

gemeente

criterium voor de 

beslissing tot toekenning 

van een vergunning: geen 

impact voor de gemeente

criterium voor de 

beslissing tot toekenning 

van een vergunning: 

geen impact voor de 

gemeente

Vijfde gemeentelijke crèche Projet 3 3.1. X sluiting van een erfpachtovereenkomst 

of een recht van opstal/inrichting van 

de ruimtes/aanwerving van het 

personeel (drie fasen)

Aantal geopende plaatsen (49 

plaatsen)

Kinderopvang in uitvoering Cf. P.3.1.01 création d'une nouvelle crèche communale conditionnée par la capacité de l'ONE à 

subventionner le personnel. Projet mis en péril par un refus propable de financement du personnel par 

l'ONE.

DPG 6 / wachten op een 

beschikbare privé-

infrastructuur die ter 

beschikking van de 

gemeente kan worden 

gesteld

wachten op een 

beschikbare privé-

infrastructuur die ter 

beschikking van de 

gemeente kan worden 

gesteld
Permanente monitoring van de beschikbare 

kinderopvangplaatsen in Oudergem

Projet 3 3.1. X Aantal kinderdagverblijven die 

gemonitord worden

Transparantie bij de toewijzing 

van gemeentelijke en privé-

opvangplaatsen

Kinderopvang in uitvoering cf. P.4.1.05 monitoring permanent des places d'accueil disponibles en petite enfance - Volonté de l'étendre 

aux crèches privées. Ok pour les crèches communales 

DPG 6 monitoring uitgevoerd 

met het bestaande 

personeel

monitoring uitgevoerd 

met het bestaande 

personeel

monitoring uitgevoerd 

met het bestaande 

personeel

Ontwikkeling van nieuwe kinderopvangdiensten Projet 3 3.1. X behoeftenenquête kostenanalyse 

(uitgaven/ontvangsten)

Kinderopvang niet gedaan cf. P. 3.1.07 promotion et développement de nouveaux services de gardes d'enfant DPG 7 studie wordt uitgevoerd 

met bestaand personeel

studie wordt uitgevoerd 

met bestaand personeel

studie wordt uitgevoerd 

met bestaand personeel

Page 4 de 8



Uittreksel Objectif / 

Projet

SD OD Fait/ 

pas fait

Realisatie-indicatoren Resultaatindicatore

n

Dienst Status Remarques / Précisions / Questions Source p. Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024

Het college van burgemeester en schepenen wil een vijfde 

gemeentelijk kinderdagverblijf oprichten en de evolutie van de 

schoolgaande jeugd opvolgen en het schoolaanbod aanpassen 

aan de noden.

Projet 3 3.1. jaarlijkse rapportage over de evolutie 

van het leerlingenaantal in de 

gemeentescholen

Aanpassing van middelen en 

budgettoewijzingen aan de 

werkelijke omvang van de 

behoeften

Onderwijs in uitvoering Nos écoles semblent pour l’heure répondre adéquatement aux besoins et proposer une offre largement 

suffisante aux Auderghemois - Le centre scolaire Pré des Agneaux souffre d’infrastructures largement trop 

étriquées pour répondre aux besoins fondamentaux de ses élèves.  D’un point de vue organisationnel, tout 

ce qui est humainement possible a été mis en œuvre.

- Le centre scolaire Les Marronniers, qui était appelé à doubler ses classes de section primaire (passant de 6 

DPG 6 rapportage uitgevoerd 

met bestaand personeel

rapportage uitgevoerd 

met bestaand personeel

rapportage uitgevoerd 

met bestaand personeel

Gebruik van nieuwe technologieën in de scholen projet 3 3.1. Verdere aankoop van TBI en 

veralgemeende invoering van de 

betalende applicatie Klassroom

groei van het aantal 

klassen/leerkrachten dat gebruik 

maakt van deze nieuwe 

technologieën

Onderwijs in uitvoering Concernant les nouvelles technologies, nous avons de plus en plus de TBI ce qui amène certains 

enseignants à choisir des formations volontaires pour pouvoir mieux les maîtriser.  Suite au confinement lié 

au COVID, nous avons également mis en œuvre une plateforme de communication école-famille via une 

application appelée Klassroom.  L'application Klassroom est voué a disparaitre. Un budget a été approuvé 

DPG 7 20.000€ (4.000 euro per 

interactief whiteboard en 

gekoppelde laptops)

8.000 8.000

Gerichte bewustmakingsacties en opleidingen over het belang 

van duurzame ontwikkeling in de scholen

projet 3 3.1. aantal acties per gemeenteschool aantal klassen of leerlingen dat 

aan de acties deelneemt

Onderwijs in uitvoering Concernant les enjeux du développement durable, ceux-ci tiennent à cœur pour une écrasante majorité de 

nos enseignants qui multiplient les initiatives personnelles en créant potagers, mares pédagogiques et en 

« verdurisant » les cours de récréation avec le soutien du projet « Ose le vert ».  Au niveau communal, nous 

continuons de fournir gratuitement, 20 jours par an, des fruits et légumes bio, locaux et de saison dans le 

DPG 7 uitgevoerd met de 

bestaande 

onderwijsteams

uitgevoerd met de 

bestaande 

onderwijsteams

uitgevoerd met de 

bestaande 

onderwijsteams

Gerichte bewustmakingsacties en opleiding over samenleven en 

burgerzin in de scholen

projet 3 3.1. aantal acties per gemeenteschool aantal klassen of leerlingen dat 

aan de acties deelneemt

Onderwijs in uitvoering Concernant le vivre ensemble et l’esprit civique, nous souhaitons mettre en avant le projet « Prévention 

des violences visibles et invisibles et des harcèlements » évoqué au point 39 et qui, dans les grandes lignes, 

vise à permettre aux enfants d’adopter des comportements interpersonnels adéquats et de faciliter la vie 

en commun dans des groupes d’humains contraints.  Pour ce qui est des adultes, nous avons organisé trois 

DPG 7 uitgevoerd met de 

bestaande 

onderwijsteams

uitgevoerd met de 

bestaande 

onderwijsteams

uitgevoerd met de 

bestaande 

onderwijsteams

In samenwerking met lokale verenigingen wordt het aanbod van 

buitenschoolse activiteiten uitgebreid en wordt het aanbod van 

Nederlandstalige cultuur- en sportstages voor kinderen en 

jongeren tijdens de schoolvakanties uitgebreid. 

projet 3 3.1. Aantal stages Aantal deelnemers

groei van het aantal kinderen dat 

deelneemt aan NL activiteiten

buitenschoolse/ 

Vlaamse Zaken

in uitvoering cf. P. 3.1.05 accroissement des activités parascolaires par des stages de néerlandais - Projet de réalisation 

d'une enquête sur la demande des parents de notre commune à propos de l'offre parascolaire, notamment 

en NLDS. 

DPG 7 behoeftenonderzoek 

wordt uitgevoerd met 

bestaand personeel

uitgevoerd met het 

bestaande personeel

uitgevoerd met het 

bestaande personeel

Er komt ook een nieuwe kinderboerderij bij het Rood Klooster en 

het aanbod van activiteiten met de vzw Cheval et Forêt wordt 

versterkt.

projet 3 3.1. Cultuur doorlopend DPG 2018-2024 9 Subsidie Cheval et Forêt: 

30.000€

Subsidie Cheval et Forêt: 

30.000€

Subsidie Cheval et Forêt: 

30.000€

Daarnaast zal er een audit van de gemeente (gebouwen, 

diensten, uitgevoerd beleid, enz.) met betrekking tot gelijke 

kansen en diversiteit worden uitgevoerd 

Projet 3 3.2. X Stand van zaken / actieplan / 

investeringsproject

Evolutie van het aantal uitgevoerde 

auditaanbevelingen

verbetering van de 

toegankelijkheid van 

gemeentelijke infrastructuur en 

diensten

IDPBW/diversiteit in uitvoering Audit réalisé pour certains services (site / infrastructures) cf. P.4.1.02 Audits "égalité des services" + P. 

3.2.04 handistreaming fusionnés en un seul projet : audit en matière d'accessibilité de PMR (BOS 49996 - 

Collège 21.09)

DPG 2 20.000 20.000 20.000

Opleidingen Engels voor het onthaalpersoneel Projet 3 3.2. X opname in het 

opleidingsplan/bestelling van de 

opleidingen

Opleidingssessies / deelnemers

Aantal opgeleide personen 

(streefdoel 10%)

HR niet gedaan  Cf. P. 4.2.03 formation à l'anglais du personnel d'accueil DPG 5 1.200 1.200 1.200

Opleidingen gebarentaal voor het onthaalpersoneel Projet 3 3.2. X opname in het 

opleidingsplan/bestelling van de 

opleidingen

Opleidingssessies / deelnemers

Aantal opgeleide personen 

(streefdoel 10%)

HR in uitvoering  Cf. P. 4.2.04 formation à la langue des signes du personnel des services de guichet DPG 6 3.200 1.600 1.600

monitoring van het leerproces om zittenblijven tegen te gaan en 

de ontwikkeling van orthopedagogische diensten

Projet 3 3.2. X Jaarlijks activiteitenverslag Evolutie van kinderen die 

gepersonaliseerde steun krijgen 

(DYS)

Onderwijs in uitvoering Concernant le dispositif de lutte contre décrochage scolaire , le service enseignement a mis sur pied, en 

collaboration avec le service parascolaire et la prévention, des stages de remédiation gratuits durant l’été 

2020 (suite au COVID 19) et engagé quatre maîtres de remédiation supplémentaires de septembre 2020 à 

décembre 2021 (ce qui a permis d’avoir deux maîtres de remédiation par école).  Ces dispositions étaient 

DPG 6 uitgevoerd met de 

bestaande 

onderwijsteams

uitgevoerd met de 

bestaande 

onderwijsteams

uitgevoerd met de 

bestaande 

onderwijsteams

een door het Preventiehuis opgericht programma tegen 

schooluitval

Projet 3 3.2. X Jaarlijks activiteitenverslag

Aantal lopende programma's

Aantal huiswerkklassen waarop 

men een beroep kan doen

Aantal bemiddelingsdossiers

Aantal ondersteuningen voor 

vroegtijdige schoolverlaters

Beheersing van het 

problematisch aantal jongeren 

dat niet in een school is 

ingeschreven

ESPAS doorlopend Jean Noël : Lutte contre le décrochage scolaire crée par la Maison de la Prévention (encadement des élèves 

renvoyés, médiation scolaire, stage de préparation aux examens de passage..) : Ecole des devois, Espas 

Ricochet, Plaisir d'apprendre, dossiers BOS50239 collège du 21.09, dossier 48140 (conseil du 28.01) 

subvention Perspective, dossier 43964, subvention perspective covid (18.12.2020)

DPG 6 uitgevoerd met het 

bestaande personeel

uitgevoerd met het 

bestaande personeel

uitgevoerd met het 

bestaande personeel

opleiding van gemeentepersoneel op het gebied van 

cyberbeveiliging (oplichting, phishing, enz.). 

Projet 3 3.2. opname in het jaarlijks 

opleidingsplan/bestelling van de 

opleidingen/uitvoering van de 

opleidingen

Aantal personeelsleden dat pc-

werk uitvoert dat is opgeleid in 

cyberbeveiliging (streven naar 

100%)

Medewerkers testen en 

resultaten.

interne controle / IT niet gedaan Actions de sensibilisation sont faites DPG 11 opgenomen in het 

jaarlijkse opleidingsplan 

(totaal budget 79.000€)

opgenomen in het 

jaarlijkse opleidingsplan 

(totaal budget 79.000€)

opgenomen in het 

jaarlijkse opleidingsplan 

(totaal budget 79.000€)

opleiding over diversiteit voor het gemeentepersoneel projet 3 3.2. X opname in het 

opleidingsplan/bestelling van de 

opleiding/uitvoering van de opleidingen 

(uren, deelnemers,  eventueel 

uitgesplitst naar opleidingstype)

90% van het management en van 

de hiërarchische lijn is 

diversiteitsbewust/heeft een 

opleiding gevolgd over diversiteit

Idem voor het onthaalpersoneel

HR - Opleiding doorlopend cf. P.3.2.03 formation à la diversité NDA 750€ (opgenomen in het 

jaarlijkse opleidingsplan 

(totaal budget 84.000€)

750€ (opgenomen in het 

jaarlijkse opleidingsplan 

(totaal budget 84.000€)

750€ (opgenomen in het 

jaarlijkse opleidingsplan 

(totaal budget 84.000€)

permanente toegang tot schoon water in openbare ruimten zal 

worden bevorderd

projet 3 3.3. Aantal voor het publiek toegankelijke 

waterpunten in gemeentelijke 

infrastructuursites

Openbare ruimte in uitvoering lieux publics = compétence de vivaqua --> installation de fontaine à eau dans l'EP en concertation avec la 

commune pour les emplacements

DPG 3 4.000€ (installatie, 

materiaal en onderhoud 

door Vivaqua)

4.000€ (installatie, 

materiaal en onderhoud 

door Vivaqua)

4.000€ (installatie, 

materiaal en onderhoud 

door Vivaqua)

Het college van burgemeester en schepenen wil het programma 

van energiebesparing en hernieuwbare energieproductie in 

gemeentegebouwen verderzetten.

projet 3 3.3. Aantal gerenoveerde/heropgebouwde 

m2

Nieuwe oppervlakte daken bedekt met 

zonnepanelen 2019-2024

Aantal gebruikte kwats

Volume hernieuwbare energie

Openbare ruimte doorlopend  cf. P.3.3.07 concevoir et mettre en oeuvre un programme d'économie d'énergie - panneaux solaires sur les 

bâtiments communaux :

Gymnasium : 82,565 kWc

Ecole Blankedelle : 66 kWc

Ecole Souverain : 55,125 kWc

Ecole des Marronniers : 47,56 kWc

DPG 4 uitgevoerd met de 

bestaande infrastructuur 

en personele middelen

uitgevoerd met de 

bestaande infrastructuur 

en personele middelen

uitgevoerd met de 

bestaande infrastructuur 

en personele middelen

In de gemeentescholen en de gemeentebesturen zal er een 

“zero waste”-actieprogramma op poten worden gezet en 

bedrijven zullen worden aangemoedigd om daaraan deel te 

nemen. 

Projet 3 3.3. aantal acties per betrokken entiteit Aantal uitgevoerde acties

Op termijn, vraag om een 

uitsplitsing van facturen / 

afvaltonnages 

(reductiedoelstelling)

Gemeentebestuur in uitvoering Programme de l'écoteam (gourdes dans les écoles) - Un atelier "zéro déchets" a été organisé pour les 

commerçants en 2019. En 2022 nous prévoyons une rencontre thématique sur la possibiltié de labélisation 

"Good Food" de nos établissement HORECA avec l'aide de HUB Brussels. 

DPG 4 uitgevoerd met de 

bestaande infrastructuur 

en personele middelen

uitgevoerd met de 

bestaande infrastructuur 

en personele middelen

uitgevoerd met de 

bestaande infrastructuur 

en personele middelen

ontwikkeling van de beurs voor biologische en lokale producten projet 3 3.3. Aantal exposanten

Aantal edities

Aantal 

bezoekers/klanten/handelaars

Animatie doorlopend cf. P. 3.3.04 développer le salon bio et des produits locaux - Impacté par la crise COVID DPG 4 uitgevoerd met het 

bestaande personeel

uitgevoerd met het 

bestaande personeel

uitgevoerd met het 

bestaande personeel
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Uittreksel Objectif / 

Projet

SD OD Fait/ 

pas fait

Realisatie-indicatoren Resultaatindicatore

n

Dienst Status Remarques / Précisions / Questions Source p. Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024

Consumptie van biologische producten en producten uit de korte 

kring met aangepaste maaltijden in gemeentescholen en 

gemeentelijke kinderdagverblijven

projet 3 3.3. Synergie met de sectorfacilitator Good 

Food van Brussel Leefmilieu/ 

implementatie van een logistieke 

oplossing

Het verkrijgen van een Good 

Food-label voor de 

kinderdagverblijven en scholen 

van de entiteit

Kinderopvang/onderwi

js

in uitvoering cf. 3.3.06 consommation de produits bios et issus du circuits courts avec repas végétariens dans les écoles 

et crèches communales - Objectif de label Good Food

DPG 4 uitgevoerd met het 

bestaande personeel 

(opname van 

milieuclausules in het 

contract met de 

Brusselse Keukens)

uitgevoerd met het 

bestaande personeel 

(opname van 

milieuclausules in het 

contract met de Brusselse 

Keukens)

uitgevoerd met het 

bestaande personeel 

(opname van 

milieuclausules in het 

contract met de 

Brusselse Keukens)

Het label " Short Food Auderghem " zal worden ontwikkeld voor 

handelszaken en HoReCa

projet 3 3.3. Aantal deelnemers aan het label Evolutie van het aantal 

deelnemers / handelaars die hun 

deelneming vernieuwen

Economische 

ontwikkeling

doorlopend Cfr promotion du label "Good Food" dans les établissment Horeca. DPG 4 uitgevoerd met het 

bestaande personeel

uitgevoerd met het 

bestaande personeel

uitgevoerd met het 

bestaande personeel

Plaatsing van semi-snelle terminals in samenwerking met Sibelga Projet 3 3.3. X Aantal geplaatste terminals Aantal verbruikte kwats

Aantal eenmalige kosten

Mobiliteit in uitvoering La région bruxelloise ambitionne de placer 11.000 bornes sur le territoire de la Région d'ici 2035. Cette 

mission est reprise par Sibelga au moyen de son programme "ChargyClick ».

Sibelga à l'intention de placer 400 bornes sur le territoire régional en voirie dans le courant de l'année 

2022.

DPG 6 betaald door Sibelga betaald door Sibelga betaald door Sibelga

Deelkoelkast Projet 3 3.3. X Aantal betrokken leveranciers Aantal gebruikers Sociale coördinatie doorlopend opération frigo et congélateur partagé/solidaire de la croix rouge (BOS 48815 - 8 juin 2021) DPG 9 650€ per koelkast (FASA-

subsidie voor de sociale 

kruidenierszaak van het 

Rode Kruis)

/ 650€ per koelkast (FASA-

subsidie voor de sociale 

kruidenierszaak van het 

Rode Kruis)

Opname van het milieu- en duurzameontwikkingsaspect in 

overheidsopdrachten

Projet 3 3.3. X Cumulatief bedrag van de begroting 

voor werken met ecologische clausule

Gemeentebestuur doorlopend cf.P.3.3.10 - En continu. Adhésion à la centrale de marchés de BE pour les fournitures écologique DPG 3 uitgevoerd met het 

bestaande personeel 

(voorwaarden 

opgenomen in het 

bestek)

uitgevoerd met het 

bestaande personeel 

(voorwaarden 

opgenomen in het 

bestek)

uitgevoerd met het 

bestaande personeel 

(voorwaarden 

opgenomen in het 

bestek)

De korte kring en buurthandel ondersteunen in de bestellingen 

van de gemeente

Projet 3 3.3. Aantal initiatieven / bestellingen die 

uitgaan van de gemeente en gericht 

zijn op de korte kring

Cumulatief geïnvesteerde 

middelen

Gemeentebestuur 

(onderwijs, 

kinderopvang, 

economaat)

doorlopend cf. P. 3.3.03 promoiuvoir les circuits courts et le commerce de proximité MP : petites campagnes de com', 

pas de gros projet. Label "Short Food" un peu oublié. Crise Covid : mise en avant des commerçants. Pas mal 

d'initatives existantes non-communales (ruche qui dit oui, GASAP etc.).

Projet de promotion du label GOOD FOOD auprès des établissements HORECA. 

NDA 75 uitgevoerd met het 

bestaande personeel 

(voorwaarden 

opgenomen in het 

bestek)

uitgevoerd met het 

bestaande personeel 

(voorwaarden 

opgenomen in het 

bestek)

uitgevoerd met het 

bestaande personeel 

(voorwaarden 

opgenomen in het 

bestek)

Integratietraject projet 3 3.3 invoering van de collaboratieve 

informatietool

Aantal behandelde dossiers van 

nieuwkomers 

Preventie / Bevolking doorlopend Le parcours d'intégration fonctionne mais est interpdépendant d'un outil informatif intercollaboratif que le 

CIRB ne met pas encore à disposition. Voir ave Eline Bocken

DPG 9 uitgevoerd met het 

bestaande personeel 

(onthaal door de dienst 

vreemdelingenzaken, 

opleiding door de vzw le 

Pavillon en het 

Oudergems Instituut voor 

Sociale Promotie en 

controle door de dienst 

voor sociale promotie)

uitgevoerd met het 

bestaande personeel 

(onthaal door de dienst 

vreemdelingenzaken, 

opleiding door de vzw le 

Pavillon en het 

Oudergems Instituut voor 

Sociale Promotie en 

controle door de dienst 

voor sociale promotie)

uitgevoerd met het 

bestaande personeel 

(onthaal door de dienst 

vreemdelingenzaken, 

opleiding door de vzw le 

Pavillon en het 

Oudergems Instituut voor 

Sociale Promotie en 

controle door de dienst 

voor sociale promotie)

Ondersteuning door het FEDASIL-centrum Projet 3 3.3 Effectieve samenwerking met 

Fedasil en de preventiedienst

Preventie doorlopend Collaboration entre les services de police et la CEMPA pour identifier et amener les SDF lors de grand froid 

dans des lieux chauffés et accès à un dîner chaud et petit déjeuner. Relogement d'un SDF à titre temporaire 

dans un logement de la régie foncière.

DPG 9 uitgevoerd met het 

bestaande 

preventiepersoneel 

(gemeenschapswachters, 

CEMPA)

uitgevoerd met het 

bestaande 

preventiepersoneel 

(gemeenschapswachters, 

CEMPA)

uitgevoerd met het 

bestaande 

preventiepersoneel 

(gemeenschapswachters, 

CEMPA)

Maatregelen voor daklozen (tijdelijke herhuisvesting, initiatief 

Grand Froid, openbare waterpunten en toiletten, enz.)

Projet 3 3.3 Aantal getroffen personen Preventie / OCMW doorlopend Collaboration entre les services de police et la CEMPA pour identifier et amener les SDF lors de grand froid 

dans des lieux chauffés et accès à un dîner chaud et petit déjeuner. Relogement d'un SDF à titre temporaire 

dans un logement de la régie foncière.

DPG 9 uitgevoerd met het 

bestaande personeel via 

de jaarlijkse koude- en 

hitteplannen van het 

OCMW

uitgevoerd met het 

bestaande personeel via 

de jaarlijkse koude- en 

hitteplannen van het 

OCMW

uitgevoerd met het 

bestaande personeel via 

de jaarlijkse koude- en 

hitteplannen van het 

OCMW

Instandhouding en verbetering van het aanbod op de markten 

van Saint-Julien en Idiers

projet 3 3.3 Aantal exposanten / diversiteit van het 

aanbod / aantal plaatselijke handelaren

Animatie in uitvoering Projet qui provient de : Motion forte et engageante concernant l’accueil et l’inclusion des personnes en 

situation de migration. 

DPG 4 uitgevoerd met het 

bestaande personeel

uitgevoerd met het 

bestaande personeel

uitgevoerd met het 

bestaande personeel

Er zal een collaboratieve onlinegids met alle buurtdiensten en 

nuttige middelen op het vlak van duurzame ontwikkeling, 

uitwisseling en circulaire economie worden ontwikkeld.

projet 3 3.3 Gemeentebestuur in uitvoering uitgevoerd met het 

bestaande personeel

uitgevoerd met het 

bestaande personeel

uitgevoerd met het 

bestaande personeel

De FASA- en OCMW-diensten zullen worden versterkt Projet 3 3.4. Aantal / soorten door de vzw 

uitgevoerde gezamenlijke acties

Aantal begunstigden van de 

(eventueel nader te omschrijven) 

acties

senioren Oudergem in uitvoering Les activités de l'ASBL seniors se poursuivent moyennant le respect des règles Covid. Le Forum des 

Associations Solidaires d'Auderghem continue à accueillir de nouvelles associations ( 2 en 2020)

DPG 8 jaarlijkse subsidie van 

15.000€

jaarlijkse subsidie van 

15.000€

jaarlijkse subsidie van 

15.000€

Het gemeentelijk dienstenchequebedrijf "Proxi ALE" 

ondersteunen, zowel op het vlak van jobaanbiedingen voor 

laaggeschoolden als op het vlak van diensten voor de inwoners 

van de gemeente.

Projet 3 3.4. Ontwikkeling van indicatoren op het 

vlak van het aanbod (nog nader te 

bepalen)

Aantal begunstigden

Aantal uren

Tewerkstelling in uitvoering MP : on utilise les ALE mais est-ce qu'on booste vraiment ce service ? Réponse : ces ne sont pas des ALE qui 

travaillent en "Titres-services" mais bien des aides ménagères.  Le but est d'augmenter le nbre de clients 

pour soit augmenter le temps de travail des AM présentes soit en engager des nouvelles. ATTENTION : 

depuis septembre 2021, je ne suis plus "officiellement" responsable de l'ALE/TS et j'en assure la gestion en 

DPG 8 uitgevoerd met het 

bestaande personeel

uitgevoerd met het 

bestaande personeel

uitgevoerd met het 

bestaande personeel

 Levering aan huis van documenten Projet 3 3.4. Aantal aanvragen Aantal bediende burgers Bevolking in uitvoering Le projet est en cours. Un point passera prochainement en Collège pour valider la procédure et la mise en 

oeuvre au 01/01/2022. 

DPG 8 uitgevoerd met het 

bestaande personeel

uitgevoerd met het 

bestaande personeel

uitgevoerd met het 

bestaande personeel

Sociaal weefsel tussen de inwoners van Oudergem: hulp bij het 

boodschappen doen

Projet 3 3.4. X Aantal aanvragen

Aantal gepresteerde uren

Aantal begunstigden CEMPA doorlopend Une action d'aide au transport pour les achats de denrées alimentaires à été menée durant la période la 

plus difficile de la pandémie en collaboration avec le CPAS, Cette action est toujours effectuée 

hebdomadairement et gérée par la CEMPA,

DPG 8 uitgevoerd met het 

bestaande personeel

uitgevoerd met het 

bestaande personeel

uitgevoerd met het 

bestaande personeel

Versterking van het sociaal weefsel tussen de inwoners van 

Oudergem: bibliotheken

Projet 3 3.4. Aantal uitleningen Aantal begunstigden Bibliotheken doorlopend Nouveau gestionnaire à identifier DPG 8 uitgevoerd met het 

bestaande personeel

uitgevoerd met het 

bestaande personeel

uitgevoerd met het 

bestaande personeel

Versterking van het sociaal weefsel tussen de inwoners van 

Oudergem: gratis levering van zoutzakken in de winter

Projet 3 3.4. Aantal geleverde zakken Aantal begunstigden Wegenis doorlopend Fait chaque année pour les personnes qui ne peuvent se déplacer DPG 8 uitgevoerd met het 

bestaande personeel

uitgevoerd met het 

bestaande personeel

uitgevoerd met het 

bestaande personeel

Er zal een specifiek solidariteitsbeleid voor jongeren worden 

gevoerd door het aanbod op het vlak van advies, ondersteuning 

en begeleiding door PIJ 1160 voor jongeren te ontwikkelen

projet 3 3.4. Aantal activiteiten per jaar

Ingezette menselijke en financiële 

middelen

Aantal betrokken jongeren CEMPA / Infor-jeunes doorlopend Une permanence INFOR JEUNE à vu le jour dans les locaux de la CEMPA DPG 9 uitgevoerd met het 

bestaande personeel

uitgevoerd met het 

bestaande personeel

uitgevoerd met het 

bestaande personeel

voortzetting van internationale samenwerking en 

uitwisselingsprogramma's tussen jongeren van hier en elders

projet 3 3.4. Aantal activiteiten per jaar

Ingezette menselijke en financiële 

middelen

Aantal betrokken jongeren GIS doorlopend  1-Le programme de coopération avec le Maroc se poursuit. CIC  2-Le projet d'auto financement pour un 

échance jeune est reconduit tous les 18 mois avec pour finalisation un voyage international d'échange 

CEMPA

DPG 9 42.000€ (uitgaven = 

inkomsten)

42.000€ (uitgaven = 

inkomsten)

42.000€ (uitgaven = 

inkomsten)
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Uittreksel Objectif / 

Projet

SD OD Fait/ 

pas fait

Realisatie-indicatoren Resultaatindicatore

n

Dienst Status Remarques / Précisions / Questions Source p. Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024

"een mindermobielencentrale"  zal worden opgezet, met de 

steun van het OCMW, om vervoersmogelijkheden te bieden aan 

mensen die zich moeilijk kunnen verplaatsen.

Projet 3 3.4. Aantal aanvragen

Aantal gepresteerde uren

Aantal begunstigden Maatschappelijke 

dienstverlening / 

OCMW

doorlopend Via le SAD (CPAS) et le service CEMPA.. Chèque taxi DPG 8 uitgevoerd met de 

bestaande infrastructuur 

en personele middelen

uitgevoerd met de 

bestaande infrastructuur 

en personele middelen

uitgevoerd met de 

bestaande infrastructuur 

en personele middelen

Platform "Een job in mijn buurt" Projet 3 3.4. Aantal werkaanbiedingen ontvangen 

van bedrijven en/of de gemeente

Aantal betrokken werkzoekenden

Aantal ingevulde vacatures

Aantal gecreëerde / gevonden 

jobs

Tewerkstelling doorlopend va être relancé cf. P. 4.2.02

mise à jour régulière de la banque de données / réactivation de la communication Résultats pas toujours 

visibles car nous sommes intermédiaires auprès des employeurs locaux par ou l'envoi des personnes ou des 

CV mais qu'un retour en termes de résultats n'est pas toujours visible dont statistiques difficiles à tenir

NDA 89 / / /

Pavillon Collin Projet 3 3.4. Start van de werkzaamheden voor 2023

Aantal georganiseerde 

bezoeken/rondleidingen

groei van het aantal studenten 

die warm worden gemaakt voor 

een wetenschappelijke richting

Juridische dienst in uitvoering cf. Objectif Inclusion d’enfants porteurs de handicap: un volet accessiblité / circulation 585.000€ BGHGT-lening - 

opdracht voor werken

/ /

een onafhankelijke aanpak voor de beoordeling van de kwaliteit 

van de aan de burgers verleende diensten

projet 4 4.1. tevredenheidsonderzoek 2021/2022 en 

2023/2024

verbetering van de 

kwaliteitsscores van de ene 

tevredenheidsenquête tot de 

volgende

Secretariaat in uitvoering Objectif = amélioration de la qualité des services rendus et de l’accueil des citoyens Cf. les deux projets : P. 

4.1.01 evaluer l'accueil dans les services et P. 4.1.04 certification de la qualité des services => 2 projets

DPG 2 / 25.000 /

Certificering van de kwaliteit van de aan de burgers verleende 

diensten

projet 4 4.1. een onderzoek naar de 

kwaliteitsnormen laten uitvoeren / 

kiezen welke kwaliteitsnorm moet 

worden nagestreefd / een 

onafhankelijk certificeringsbureau in te 

schakelen

De gekozen certificering(en) 

behalen

Interne controle niet gedaan Objectif = amélioration de la qualité des services rendus et de l’accueil des citoyens Cf. les deux projets : P. 

4.1.01 evaluer l'accueil dans les services et P. 4.1.04 certification de la qualité des services => 2 projets

DPG 2 / 12.500 /

Beoordeling van de technologische efficiëntie van diensten projet 4 4.1 tevredenheidsonderzoek 2021/2022 en 

2023/2024

verbetering van de 

kwaliteitsscores van de ene 

tevredenheidsenquête tot de 

volgende

IT in uitvoering NDA uitgevoerd met het 

bestaande personeel

uitgevoerd met het 

bestaande personeel

uitgevoerd met het 

bestaande personeel

Het college van burgemeester en schepenen wil een 

meerjarenpact voor werkgelegenheid en opleiding invoeren 

waar alle lokale actoren die actief zijn op het gebied van 

onderwijs, werkgelegenheid en opleiding bij betrokken worden.

Projet 4 4.2. X Organisatie van lunches met 

werkgevers en lokale projecten voor 

werkzoekenden

Aantal betrokken plaatselijke 

actoren

Aantal begunstigden

Tewerkstelling doorlopend pacte pour l'emploi : 1) volet formation : projet (P.3.1.06 mise en place à l'IAPS), 2) opération midi 

employeur à relancer en 2022 3)projets locaux en faveur des chercheurs d'emploi, 1/an)

DPG 7 et 8 / / /

Het zal de lokale socio-economische ontwikkeling ondersteunen 

door een transversaal platform te bieden dat lokale actoren, 

overheden en lokale bedrijven en verenigingen samenbrengt. 

Projet 4 4.2. X Aantal actoren die deelnemen aan het 

platform

Aantal vergaderingen

Aantal begunstigden die het 

mogelijk maken om aan de door 

het platform geuite behoeften te 

voldoen

Aantal gevonden 

werkaanbiedingen

Tewerkstelling in uitvoering Cartographie à destination des chercheurs d'emploi à actualiser / Guichet unique / projet locaux avec des 

synergies avec des acteurs de la formation et de l'emploi

DPG 7 et 8 uitgevoerd met het 

bestaande personeel

uitgevoerd met het 

bestaande personeel

uitgevoerd met het 

bestaande personeel

bevordering van een unieke gemeentelijke persoonlijke 

hulpdienst, die alle beschikbare hulp voor iedereen toegankelijk 

maakt, ongeacht het inkomen. 

Projet 4 4.2. X Gebruiksindicatoren groen 

nummer

Sociale coördinatie in uitvoering Volonté d'etoffer le service coordination sociale 

Engagement d'un AS pour relever le niveau de l'offre de service

Numéro Vert

Existe-t-il un projet lié? Cf. projet 4.2.11

DPG 8 uitgevoerd met het 

bestaande personeel

uitgevoerd met het 

bestaande personeel

uitgevoerd met het 

bestaande personeel

Onderlinge afstemming van de HR-diensten / 

overheidsopdrachten tussen de gemeentelijke administratie en 

het OCMW

Projet 4 4.2. Gedeelde middelen / processen

(diagnose van de processen en 

identificatie van de werklast / bepaling 

van een traject voor gedeeld gebruik / 

aanpassing van de organigrammen van 

de samenstelling van de teams en de 

functiebeschrijvingen van de 

personeelsleden van de gedeelde 

diensten)

% gemeenschappelijke VTE voor 

de gemeente en het OCMW

Gedeelde processen tussen de 

gemeente en het OCMW

Gemeentesecretariaat

/Algemeen 

Secretariaat OCMW

in uitvoering Marchés conjoints qui se font

cf. P. 4.3.02 Mutualisation des services - Projet de mutualisation de services back-office communaux et 

CPAS (RH)

DPG 2 / / 1 extra VTE niveau A of 

niveau B (56.000 of 

49.000 per jaar) ten laste 

van het OCMW of de 

gemeente

Synergieën tussen de maatschappelijke dienstverlening / OCMW Projet 4 4.2. Gedeelde middelen / processen Aantal gedeelde 

gemeenschappelijke sociale 

dossiers

Maatschappelijke 

dienstverlening / 

OCMW

in uitvoering DPG 2 uitgevoerd met het 

bestaande personeel

uitgevoerd met het 

bestaande personeel

uitgevoerd met het 

bestaande personeel

Een sportkaart maken voor senioren met alle informatie die ze 

nodig hebben om in Oudergem een sport te beoefenen

Projet 4 4.2. Aantal uitgereikte kaarten groei van het aantal mensen dat 

aan sportactiviteiten  deelneemt

Sport / vzw Seniors niet gedaan DPG 9 uitgevoerd met het 

bestaande personeel

uitgevoerd met het 

bestaande personeel

uitgevoerd met het 

bestaande personeel

Een gemeentelijk verenigingshuis oprichten Projet 4 4.2. start van de werkzaamheden voor 2023 voorlopige oplevering eind 2024 Juridisch / Openbare 

ruimte

in uitvoering Cf. 4.2.06 - Pavillon/Le petit pavillon (halte garderie) / Les services de la prévention (MPS)dans un même 

bâtiment bld du triomphe --> centralisation des services de soutien aux habitants

NDA 93 3.800.000€ (opdracht 

voor werken)

75.000€ (opdracht 

binnenhuisarchitect)

raming van 1,5 miljoen 

euro (opdracht voor 

binneninrichtingswerken)

Renovatie van het gemeentehuis/OCMW Projet 4 4.2. gunning van de overheidsopdracht 

architectuur eind 2022 / verkrijgen van 

de bouwvergunning 2024

Juridische dienst in uitvoering cf. 4.2.07/08 NDA 110 1.655.000€ (aanwijzing 

van de ontwerpers)

Bevordering van sport en steun aan clubs projet 4 4.2. Jaarlijkse subsidie voor sportclubs 

gericht op de sporters van Oudergem

groei van het aantal mensen dat 

aan sportactiviteiten  

deelneemt/lid is van een 

sportclub

Sport/onderwijs doorlopend MP : on a changé le règlement subside aux Club; Voir avec Eloise si d'autres choses sont prévues cf. P. 

4.2.10

NDA 113 TOTAAL:  +- 80.000€ / 

13.000€ (subsidie 

raadgevende commissie 

voor sport), 3.375€ 

(tennisschool la Baraque 

vzw), 1.350€ (turnploeg), 

2.850 (Aiki Dojo vzw), 

17.500€ (Parc Hockey 

club), 4.000€ (tennisclub 

drie fonteinen), 35.000€  

(VAE)

TOTAAL:  +- 45.000€ / 

13.000€ (subsidie 

raadgevende commissie 

voor sport), 3.375€ 

(tennisschool la Baraque 

vzw), 1.350€ (turnploeg), 

2.850 (Aiki Dojo vzw), 

17.500€ (Parc Hockey 

club), 4.000€ (tennisclub 

drie fonteinen)

TOTAAL:  +- 45.000€ / 

13.000€ (subsidie 

raadgevende commissie 

voor sport), 3.375€ 

(tennisschool la Baraque 

vzw), 1.350€ (turnploeg), 

2.850 (Aiki Dojo vzw), 

17.500€ (Parc Hockey 

club), 4.000€ (tennisclub 

drie fonteinen)

Ook zal er jaarlijks in de gemeenteraad een openbaar debat 

worden gehouden over de financiële monitoring van de 

gemeente.

projet 4 4.3. X een debat over de begrotingen in de 

gemeenteraad eenmaal per jaar

Specifieke publieksindicatoren 

voor deze sessies

Financiën doorlopend modifications budgétaires quatre fois par an, le conseil communal met le budget, le compte, les 

modification à l'ordre du jour

DPG 2 2.400€ per sessie 

(opname van de sessie + 

ondertiteling in de taal 

van de spreker)

2.400€ per sessie 

(opname van de sessie + 

ondertiteling in de taal 

van de spreker)

2.400€ per sessie 

(opname van de sessie + 

ondertiteling in de taal 

van de spreker)

Er zal gezocht worden naar originele partnerschappen met 

buurgemeenten om de kosten voor de aankoop en het 

onderhoud van zwaar materieel terug te dringen.

Projet 4 4.3. aantal partnerschappen Gekoppelde effecten qua 

werklast - complexiteit

Openbare ruimte doorlopend Via l'adhésion à des centrales d'achat régionales cf. P. 4.3.03 DPG 2 uitgevoerd met het 

gemeentepersoneel 

uitgevoerd met het 

gemeentepersoneel 

uitgevoerd met het 

gemeentepersoneel 

Page 7 de 8



Uittreksel Objectif / 

Projet

SD OD Fait/ 

pas fait

Realisatie-indicatoren Resultaatindicatore

n

Dienst Status Remarques / Précisions / Questions Source p. Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024

Oudergem wil een van de hoogste uitvoeringspercentages van 

de begroting in het Brussels Gewest behouden 

Projet 4 4.3. Evolutie van de budgetten / posten Uitvoeringspercentage van de 

buitengewone begroting

Openbare ruimte / 

Juridisch

doorlopend Monitoring de réalisation du budget extraordinaire réalisé par receveur / services DPG 2 uitgevoerd met het 

gemeentepersoneel 

uitgevoerd met het 

gemeentepersoneel 

uitgevoerd met het 

gemeentepersoneel 

Eerbiediging van een houdbaar begrotingstraject over drie jaar 

(investeringen, loonkosten, werkingskosten)

Projet 4 4.3. monitoring van de ontvangsten en 

uitgaven van de verschillende diensten 

(viermaal per jaar verslag aan het 

College) / regelmatige opvolging van de 

uitvoering van de buitengewone 

begroting (viermaal per jaar verslag aan 

het College) / oprichting van een 

transversale task force voor de 

bestudering van begrotingssynergieën

de groei van de werkingsuitgaven 

mag niet groter zijn dan de groei 

van de ontvangsten uit 

belastingen en subsidies

Financiën doorlopend DPG 1

Het college verbindt zich 

ertoe om voor de 

begrotingen 2023 en 

2024 de investeringen te 

beperken tot een bedrag 

van 6.100.000 euro, 

vermeerderd met de 

gesubsidieerde projecten, 

de uitgestelde projecten, 

de uitgaven in verband 

met de bouw van het 

nieuwe gemeentehuis en 

die in verband met de 

bouw van het gebouw 

aan de Triomflaan 160

Het college verbindt zich 

ertoe om voor de 

begrotingen 2023 en 

2024 de investeringen te 

beperken tot een bedrag 

van 6.100.000 euro, 

vermeerderd met de 

gesubsidieerde 

projecten, de uitgestelde 

projecten, de uitgaven in 

verband met de bouw 

van het nieuwe 

gemeentehuis en die in 

verband met de bouw 

van het gebouw aan de 

Triomflaan 160

Gebruik van bovengemeentelijke middelen projet 4 4.3 Aantal raamovereenkomsten / 

gezamenlijke projecten / Aantal 

projecten van de nota voor 

gesubsidieerde overeenkomsten

Gemeentebestuur doorlopend
les subsides projets et subsides traitement sont sollicités dans toute la mesure du possible non pour ajouter 

des projets à ceux existants (et accroître de facto la charge de travail et les coûts de la commune) mais 

pour financer des projets en cours ou lancés par la commune (châssis et toiture Souverain – IAPS, 

rénovation de l‘avenue des Traquets, Maison de la Prévention, pavillon Collin).

DPG 2 uitgevoerd met het 

gemeentepersoneel 

uitgevoerd met het 

gemeentepersoneel 

uitgevoerd met het 

gemeentepersoneel 

Doorlopend project = project waarvan de ontwerpfase en de eerste uitvoeringscyclus zijn voltooid, 

maar waarvoor een nieuwe uitvoeringscyclus moet worden opgestart

Project in uitvoering = project waarvan de ontwerp- en/of uitvoeringsacties nog gedeeltelijk moeten 

worden voltooid

Project niet gedaan =  project dat nog niet is ontworpen
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