
STAD BRUSSEL

Finances
Secrétariat central FIN

VILLE DE BRUXELLES

Financiën
Centraal secretariaat FIN

Ref. Farde e-Vergaderingen : 2453117 VERTALING

Ontwerp-Besluit - Raad van 14/03/2022

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 09/12/2021 tot toekenning aan de Stad Brussel en aan
de gemeenten Anderlecht, Etterbeek, Elsene en Sint- Gillis, van een subsidie met het oog op het financieren
voor het dienstjaar 2021, van de herwaardering van het openbaar ambt, in het bijzonder het personeel van de
openbare ziekenhuizen waarvan zij het tekort ten laste nemen.

De Gemeenteraad,

Overwegende de op 22 oktober 2020 door de Brusselse Regering genomen beslissing met het oog op de herwaardering van het
plaatselijke openbaar ambt, in het bijzonder de verbetering van het geldelijk statuut van de agenten van de openbare ziekenhuizen
waarvan de gemeenten het tekort ten laste nemen;

Overwegende het protocol 2020/3 met betrekking tot een sectoraal akkoord 2020/2024 afgesloten in Comité C van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest;

Overwegende dat het sectoraal akkoord 2020/2024 voorziet in de toe te kennen bedragen opdat al de agenten van de openbare
ziekenhuizen herwaarderingsmaatregelen van hun geldelijk statuut zouden genieten;

Overwegende het Protocol 2020/3 voorziet in het tussenkomst van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor de terugbetaling van een
MIVB-abonnement et in de toekenning van een eindjaar premie voor het personeel van de openbare ziekenhuizen;

Overwegende dat de personeelsuitgaven een aanzienlijke en terugkerende last vormen;

Overwegende dat het bedraag van de subsidie voor de 5 ziekenhuizen van de Stad (Bordet, Brugmann, UZC Brussel, UKKF, en Sint-
Pieter) is 6.583.560,00 EUR.

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen,

BESLUIT :

Enig artikel : De subsidie van 6.583.560,00 EUR, die volgens de hieronder vermelde verdeling moeten doorgestort worden,worden
goedgekeurd :
- 1.082.253,00 EUR ten gunste van het Jules Bordet Instituut;
- 2.421.341,00 EUR ten gunste van UZC Brugmann;
- 90.560,00 EUR ten gunste van UZC Brussel;
- 732.028,00 EUR ten gunste van het UKZKF;
- 2.257.378,00 EUR ten gunste van het UZC Sint-Pieter.
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