
Brussel, donderdag 8 december 2022

BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJK REGERING
BETEKENING VAN DE VERGADERING VAN DE MINISTERRAAD 

VAN DONDERDAG 8 DECEMBER 2022

PUNT 89 
Toekenning van subsidies aan de gemeenten en OCMW ’s van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in
het kader van de projectoproep Klimaatactie 2022 Ref:
SUB/2022/CommunesCPAS/APcom/ActionClimat
(BHR-AM-31.79881) 

Beslissing: 
Akkoord.

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering beslist:

de volgende subsidies toe te kennen voor het opstellen van een lokaal Klimaatactieprogramma:

150.000 € aan de Gemeente Ganshoren

150.000 € aan de Gemeente Molenbeek-Saint-Jean

130.000 € aan de Gemeente Anderlecht

130.000 € aan de Gemeente Oudergem

130.000 € aan de Gemeente Vorst

130.000 € aan de Gemeente Elsene

130.000 € aan de Gemeente Sint-Gillis

130.000 € aan de Gemeente Ukkel

130.000 € aan de Gemeente Sint-Pieters-Woluwe

het noodzakelijke bedrag te boeken op ar kel 28.004.27.01.4322 van de begro ng 2022 van
Leefmilieu Brussel;

de volgende subsidies toe te kennen voor de uitvoering van thema sche projecten van
gemeenten:

75.000  € aan de Stad Brussel voor het project "Proefproject voor de ontwikkeling van de
Brusselse voedselgordel (Sterrebeek) "

75.000  € aan de Stad Brussel voor het project "Vegetable Gardens. De ontwikkeling en het
gebruik van voorbeeldmoestuinen in de groene ruimten van de Stad Brussel bevorderen"

48.600  € aan de Gemeente Vorst voor het project "Klein fruit voor iedereen"

42.000 € aan de Gemeente Molenbeek voor het project "Groen bij ons"

72.900 € aan de Gemeente Sint-Gillis voor het project " Klein fruit voor iedereen"

75.000  € aan de Gemeente Schaarbeek voor het project "Good Food 1030"

75.000  € aan de Gemeente Sint-Pieters-Woluwe voor het project "Good Food Begeleider –
Fase II"
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75.000  € aan de Stad Brussel voor het project "No (bio)waste to waste / Uitvoering van een
strategie voor de preventie, sortering en terugwinning van bioafval van de Stad Brussel"

75.000 € aan de Stad Brussel voor het project "Veralgemening in onze crèches van de
proeffase van het gebruik van wasbare luiers"

75.000 € aan de Stad Brussel voor het project "Wasbaar menstruatie ondergoed"

75.000 € aan de Stad Brussel voor het project "Opera onalisering van een lokale
verhuurkanaal voor herbruikbaar tafelgerei voor evenementen"

75.000 € aan de Gemeente Watermaal-Bosvoorde voor het project "Bedrijfscompostering
proefproject"

het noodzakelijke bedrag te boeken op ar kel 28.004.27.01.4322 van de begro ng 2022 van
Leefmilieu Brussel;

de volgende subsidies toe te kennen voor de uitvoering van thematische projecten van OCMW 's:

75.000 € aan het OCMW van Watermaal-Bosvoorde voor het project "Buurtrestaurant in
het hart van de Tuinwijken - Fase 2"

het noodzakelijke bedrag te boeken op ar kel 28.004.27.03.4352 van de begro ng 2022 van
Leefmilieu Brussel;

de volgende subsidies toe te kennen voor de uitvoering van thema sche projecten van
gemeenten:

150.000 € aan de Gemeente Anderlecht voor het project "Gemeentelijk bioafval en
compostering"

120.870 € aan de Gemeente Ganshoren voor het project "Behandeling van organisch afval:
verdere ontwikkeling van een herwaardering systeem"

150.000 € aan de Gemeente Je e voor het project "Uitvoering van het project
Kringloopwinkel van Noordwest Brussel"

150.000 € aan de Gemeente Sint-Pieters-Woluwe voor het project "Grootschalig
gemeentelijk compost voor groenafval"

het noodzakelijke bedrag te boeken op ar kel 28.004.28.001.6321 van de begro ng 2022 van
Leefmilieu Brussel;

de volgende subsidies toe te kennen voor de uitvoering van thematische projecten van OCMW 's :

150.000 € aan het OCMW van Brussel voor het project "Kringloopwinkel voor
sportartikelen"

het noodzakelijke bedrag te boeken op ar kel 25.003.28.02.6352 van de begro ng 2022 van
Leefmilieu Brussel;

de volgende subsidies toe te kennen voor de uitvoering van thema sche projecten van
gemeenten:

74.250 € aan de Gemeente Jette voor het project "Schoolvervoer facilitator"

64.818 € aan de Gemeente Sint-Gillis voor het project "Ac eve mobiliteit voor ondernemers
in Sint-Gillis"

40.000 € aan de Gemeente Oudergem voor het project "Ontwikkeling van het
Vriendschapsplein en omgeving om de UHI (Urban Heat Island) score van het gebied te
verbeteren"

40.000 € aan de Gemeente Sint-Agatha-Berchem voor het project "Op weg naar een
duurzaam beheer van het beboste gemeentelijke erfgoed van Sint-Agatha-Berchem"

40.000 € aan de Gemeente Sint-Agatha-Berchem voor het project " Studie van het
poten eel van Geïntegreerd Regenwater Beheer (GRB)-inrich ngen in groene ruimten van de
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gemeente en GRB-werken"

40.000 € aan de Gemeente E erbeek voor het project "Inventarisa e van het
bomenpatrimonium van het gemeentelijk grondgebied"

37.549 € aan de Gemeente Elsene voor het project "Inventaris van de bomen in gemeente
Elsene"

38.000 € aan de Gemeente Je e voor het project " Jecta-gaarde doorlaatbaar maken en
vergroenen"

40.000 € aan de Gemeente Jette voor het project " Het kerkhof van Jette wordt goren"

40.000 € aan de Gemeente Je e voor het project "Bomenplan : duurzame ontwikkeling van
het project"

40.000 € aan de Gemeente Koekelberg voor het project "Uitvoering van een
reservoirstructuur weg met vegetatie"

40.000 € aan de Gemeente Koekelberg voor het project "Gedifferen eerd beheersplan voor
de gemeentelijke groene ruimten van Koekelberg"

40.000 € aan de Gemeente Molenbeek voor het project  "Molenbeautiful"

18.500 € aan de Gemeente Sint-Joost voor het project " Ecologisch beheer van de
begraafplaats van Sint-Joost"

40.000 € aan de Gemeente Ukkel voor het project "Impact-U - Mul criteria-inventarisa e
van het gemeentelijk bomenerfgoed van Ukkel"

40.000 € aan de Gemeente Watermal-Bosvoorde voor het project "Bomenerfgoed: parken
en groene ruimten"

40.000 € aan de Gemeente Sint-Lambrecht-Woluwe voor het project "Fytosanitaire
diagnose van de laanbomen Sint-Lambrecht-Woluwe met het oog op het opstellen van een
kroonplan"

het noodzakelijke bedrag te boeken op ar kel 25.003.27.01.4322 van de begro ng 2022 van
Leefmilieu Brussel;

de volgende subsidies toe te kennen voor de uitvoering van thematische projecten van OCMW 's:

71.800 € aan het OCMW van Brussel voor het project "Op malisa e wagenpark /
milieubewust rijden" ondanks het ontbreken van een advies van de Inspectie van Financiën als
gevolg van een administratieve fout.

40.000 € aan het OCMW van Sint-Pieters-Woluwe voor het project "Koning
Boudewijnresiden e : opstellen van een ac eplan om het regenwater op het perceel te
beheren, frisse ruimten te creëren en de biodiversiteit van het terrein te vergroten"

het noodzakelijke bedrag te boeken op ar kel 25.003.27.03.4352 van de begro ng 2021 van
Leefmilieu Brussel;

de volgende subsidies toe te kennen voor de uitvoering van thema sche projecten van
gemeenten:

200.000 € aan de Stad Brussel voor het project "Uitvoering van de maatregelen aanbevolen
door de studie “Expand BiodiverCity” op het grondgebied van de Stad Brussel"

120.000 € aan de Gemeente E erbeek voor het project "Voortze ng van een lokaal groen
netwerk"

200.000 € aan de Gemeente Elsene voor het project "Installa e van 40 grote infiltrerende
boomputten in stedelijke hitte-eilanden in Elsene"

200.000 € aan de Gemeente Jette voor het project " Ontharding van het burgemeester Jean-
Louis Thysplein"
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177.000 € aan de Gemeente Schaarbeek voor het project "Huart Hamoir : een
milieuvriendelijke centrale berm"

200.000  € aan de Gemeente  Sint-Pieters-Woluwe voor het project "Herinrich ng van het
Meiersplein: regenwaterbeheer op het perceel en vermindering van de effecten van het
stedelijk hitte-eiland"

het noodzakelijke bedrag te boeken op ar kel 25.003.28.01.6321 van de begro ng 2022 van
Leefmilieu Brussel;

de volgende subsidies toe te kennen voor de uitvoering van thematische projecten van OCMW 's:

20.000 € aan het OCMW van Brussel voor het project "Buitenfaciliteiten gericht op het
bevorderen van biodiversiteit en gezelligheid in verpleeg- en verzorgingshuizen / Heizel"

20.000 € aan het OCMW van Brussel voor het project "Buitenvoorzieningen gericht op het
bevorderen van biodiversiteit en gezelligheid in verpleeg- en verzorgingshuizen / Ursulinen"

het noodzakelijke bedrag te boeken op ar kel 25.003.28.02.6352 van de begro ng 2022 van
Leefmilieu Brussel;

de minister bevoegd voor Leefmilieu, Energie en Klimaat te belasten met de follow-up van deze
beslissing.

Deze beslissing wordt onmiddellijk ter kennis gebracht.

De Secretaris,

Eric MERCENIER
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