
Vraag over de aanwending van de Lombardmiddelen aan de Vlaamse schepen, 
mevrouw Elke Roex, schepen van Nederlandstalig onderwijs, Nederlandstalige 
cultuur, bibliotheek, kinderdagverblijven, samenlevingsopbouw, jeugd, netheid en 
vervoer.

In ruil voor een 'Vlaamse schepen' krijgt de gemeente Anderlecht een bijkomende 
dotatie. Het gaat om de zogenaamde “Lombardmiddelen”. Dat geld werd voorzien 
om de Vlaamse vertegenwoordiging in de Brusselse gemeenten te verbeteren door 
gemeenten aan te moedigen een Vlaamse schepen aan te stellen. Vaak verdwijnen 
deze Lombardmiddelen echter in de algemene middelen of in de begrotingsput van 
de gemeentes.

Vandaar volgende vragen:

1) Hoe zullen deze middelen worden aangewend en hoeveel van dit Lombardgeld zal 
vloeien naar volgende van uw bevoegdheden: Nederlandstalig 
onderwijs,Nederlandstalige cultuur, Nederlandstalige bibliotheek, Nederlandstalige 
kinderdagverblijven.

2) Welke initiatieven bent u van plan te nemen om de kwaliteit van het 
Nederlandstalig onderwijs dat van oudsher een goede reputatie geniet, te vrijwaren? 
Ik denk hierbij aan initiatieven om de achterstand van anderstalige kinderen weg te 
werken en aan capaciteitsuitbreiding van Nederlandstalige scholen zodat minder 
Nederlandstalige kinderen noodgedwongen moeten worden ingeschreven in een 
Nederlandstalige school buiten Anderlecht .  De Vlaamse regering trekt 39,1 miljoen 
euro uit om de capaciteit in de Nederlandstalige scholen te verhogen. 6 miljoen gaat 
naar Brussel. Hoeveel krijgt Anderlecht en hoe zult u dit geld concreet besteden?

 



     Anderlecht, 5 maart 2013.

Mevrouw Van Lysebetten Nadine
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Geacht Raadslid,

In antwoord op uw vraag over de aanwending van Lombardmiddelen, hebben wij de eer 
u de volgende informatie te verstrekken.

1. Lombardgeld

De  extra-toelage  die  elke  gemeente  van  het  Brussels  Hoofdstedelijk  Gewest  met 
minstens één Nederlandstalige Schepen krijgt,  krachtens het Lombardakkoord, is niet 
gekleurd, het is dus onmogelijk te zeggen waar men die in de begroting terugvindt.



De gemeente Anderlecht heeft een ruim Nederlandstalig netwerk met 3 Nederlandstalige 
gemeentelijke kinderdagverblijven (en 1 in opbouw), meer dan 1.500 leerlingen in het 
Nederlandstalig gemeentelijke onderwijs en tal van initiatieven voor jeugd en cultuur en 
voorziet dat nog uit te breiden. De daarin besteedde middelen zijn terug te vinden in de 
begroting voor het dienstjaar 2013, goedgekeurd door de gemeenteraad in vergadering 
van 31 januari 2013.

2. Nederlandstalig onderwijs te Anderlecht

Het pedagogisch project van het gemeentelijk onderwijs is erop gericht om de kwaliteit 
van het onderwijs te vrijwaren. Elk iniatief (taalbeleid, Brede School, zorgcoördinatie, 
onderwijs anderstalige nieuwkomers, naschoolse activiteiten, ...) ter  ondersteuning van 
anderstalige kinderen is geënt op dit project.

   .../...



2.

De gemeente start dit jaar met de nieuwbouw van de school voor buitengewoon lager 
onderwijs  De Ladder. De raming van de totale subsidie van AGION (70%) bedraagt 
2.066.063,19 euro. Bovendien werd een project voor de capaciteitsuitbreiding van de 
Basisschool Het Rad uitgewerkt. Hiervoor werden reeds contacten gelegd met de VGC, 
die terzake de regierol vervult. Andere uitbreidingsprojecten staan nog in de steigers en 
hebben  steeds  hetzelfde  doel  voor  ogen:  een  volwaardige  Nederlandstalige 
gemeentelijke basisschool en crèche per wijk.

Hopende u met deze informatie van dienst te zijn, verblijven wij, met alle achting.

             Op last :                                                         In opdracht:

De Gemeentesecretaris,                          De Schepen van Onderwijs,

         J. VERHULST       E. ROEX.


