
Samen met de inwoners een sociale
toekomst voor Molenbeek veroveren

Discussienota – voorstellen PVDA-Molenbeek

De PVDA heeft begin 2018 een bevraging georganiseerd bij 1.200 Molenbekenaren. 
Sinds begin 2018 hebben we duizenden gesprekken gevoerd. Hun belangrijkste zorg?
Een toekomst voor hun kinderen. Hun prioriteiten? Onderwijs, werk, huisvesting, 
gezondheid. De inwoners van Molenbeek hebben voor deze prioriteiten gekozen 
omdat hun basisrechten (recht op onderwijs, huisvesting, werk) vandaag niet 
gewaarborgd zijn. Fundamentele veranderingen zijn absoluut noodzakelijk om de 
bevolking van Molenbeek perspectieven te verschaffen.

Door zeven verkozen PVDA-vertegenwoordigers naar de gemeenteraad van 
Molenbeek te sturen, hebben de inwoners een sterk signaal gegeven. En ze hebben 
zich uitgesproken tegen de oude meerderheid onder leiding van mevrouw 
Schepmans. Maar ze willen ook niet terugkeren naar de periode voor 2012. De PVDA-
kiezers zullen niet accepteren dat we tot de meerderheid toetreden om een sociaal-
liberaal beleid iets meer rood in te kleuren. Wij hebben een mandaat gekregen om 
hiermee te breken. Dit vereist in de eerste plaats duidelijke politieke keuzes en extra 
begrotingsmiddelen.

Heel de logica die gedurende drie decennia is gevolgd, moet worden omgekeerd. 
Daarom zullen wij voorstellen doen die een breuk inhouden met het beleid dat in het 
verleden is gevoerd. Molenbeek sociaal maken vereist een globale paradigmawissel in
de visie op de stad. Wij verwerpen de liberale visie die gemeenten met elkaar in 
concurrentie plaatst om de rijkste gezinnen aan te trekken. We moeten in de eerste 
plaats de sociale situatie verbeteren en de fundamentele rechten van alle inwoners 
van Molenbeek garanderen.

In Molenbeek zijn de verwachtingen van de inwoners enorm hooggespannen. Zij 
verwachten investeringen in hun gemeente: in huisvesting, onderwijs, 
werkgelegenheid, jeugd, gezondheid, enz. Onze gemeente Molenbeek heeft zuurstof 
nodig: ze heeft extra financiële middelen nodig. Door nieuwe inkomstenbronnen in de
gemeente, maar ook door herfinanciering van de gemeenten en van Molenbeek in het
bijzonder. En als andere machtsniveaus (gewestelijk, federaal, Europese Unie) nieuwe
bezuinigingsmaatregelen opleggen aan gemeenten, bijvoorbeeld op het gebied van 
pensioenen voor gemeentepersoneel, dan is het de rol van een linkse gemeente om 
zich hiertegen te verzetten door de bevolking te mobiliseren.

Natuurlijk zijn we er ons terdege van bewust dat we niet alles kunnen realiseren. Uit 
ons programma hebben we een dertigtal voorstellen gehaald die we als prioritair en 
essentieel beschouwen voor verandering en die haalbaar zijn op het niveau van onze 
gemeente. We hebben deze voorstellen gegroepeerd volgens de thema's waarrond de
PVDA actief is en waarvoor de PVDA campagne heeft gevoerd: huisvesting, onderwijs,
gezondheid, politieke ethiek, participatieve democratie, jeugd, mobiliteit-vervuiling, 
preventie en veiligheid, de strijd tegen discriminatie, de verdediging van 
gemeentelijke diensten en eerlijke fiscaliteit.



Huisvesting
We willen kwaliteitsvolle woningen die betaalbaar zijn voor elke Molenbekenaar. We 
moeten een streep trekken door het beleid van de afgelopen twintig jaar, dat 
voorrang heeft gegeven aan vastgoedprojecten om de rijkste gezinnen aan te 
trekken. Door dat beleid zijn de aankoopprijzen in Molenbeek gestegen en exploderen
de huurprijzen (+61% sinds 2006). We hebben een drieledige aanpak nodig. Een 
stedenbouwkundig beleid gebaseerd op de behoeften van alle inwoners (en niet ten 
dienste van projectontwikkelaars). Vervolgens is het noodzakelijk om bindende 
maatregelen te nemen die bijdragen aan een verlaging van de huren in Molenbeek. 
En gezien de wachtlijst van 17.000 gezinnen voor sociale woningen is het dringend 
noodzakelijk om prioriteit te geven aan de bouw en renovatie van sociale woningen. 
Alleen op die manier kunnen we de koopkracht van de Molenbeekse bevolking 
redden. Want de woningprijzen zijn de belangrijkste oorzaak van de toegenomen 
armoede in Molenbeek.

Met de volgende maatregelen willen we een stap voorwaarts zetten:

• Net als in Rijsel zal een gemeentelijk reglement aan elk nieuw particulier 
vastgoedproject met minstens 17 wooneenheden opleggen dat er een derde 
sociale woningen en een derde betaalbare koopwoningen omvat als 
stedenbouwkundige lasten. Op openbare terreinen zal de gemeente 50% 
sociale huisvesting (geen AIS) opleggen; 25% betaalbare huurwoningen en 
25% betaalbare koopwoningen (middelhoge of gematigde koopwoningen).

• Voor 2024 willen we bij Logement Molenbeekois minstens over 1000 
bijkomende sociale woningen beschikken met regionale cofinanciering.

• De situatie bij Logement Molenbeekois is zeer ernstig: er zijn grote 
tekortkomingen en het huidige management faalt in het verhelpen van 
terugkerende problemen. Om huurders en werknemers te beschermen, vragen 
wij een volledige hervorming van Logement Molenbeekois en zijn directie, 
eventueel met regionale steun. De winsten van Logement Molenbeekois moeten
worden gebruikt om de regie (arbeiders en architecten) te versterken die een 
ambitieus renovatieplan moet doorvoeren in overeenstemming met de eisen 
van de huurders.

• Op basis van de bevoegdheden van de burgemeester op het gebied van 
volksgezondheid en veiligheid, willen wij een systeem van "gemeentelijke 
huurvergunningen" opzetten, ofwel door een erkende beroepsuitoefenaar, ofwel
door de bevoegde gemeentelijke diensten. Deze vergunning geeft concreet 
vorm aan de verplichting van de verhuurders hun eigendommen "in goede staat
van onderhoud van allerlei aard" te verhuren. De huurvergunning kan door de 
huurder worden gebruikt om zich te beschermen tegen excessieve huren bij de 
vrederechter of voor een nog op te richten paritaire commissie.

• De meerderheidspartijen verbinden zich ertoe om vóór mei 2019 in het 
Brusselse parlement een gezamenlijke ordonnantie in te dienen om een rooster 
van huurprijzen op te leggen en gemeentelijke paritaire comités op te richten.

Gezondheidszorg en maatschappelijk werk
Tegen de privatiseringslogica van de gezondheidszorg in, willen we gratis 
geneeskunde ontwikkelen voor de bevolking van Molenbeek. Het OCMW moet het 
bestaansminimum garanderen voor iedereen die aan zijn deur klopt. De gemeente 



moet een einde maken aan elke vorm van contractualisering bij de toekenning van 
sociale bijstand; dat moet een onvoorwaardelijk recht zijn. 
Stimuleren en proactief handelen voor de oprichting van 10 gratis medische centra 
(forfaitair betalingssysteem), waarvan 5 in het Hoog Molenbeek, via een 
installatiepremie van 25.000 euro per jaar gedurende een periode van 3 jaar, zoals in
Gent.
In het OCMW richten we opnieuw de Medische Raad op en houden we Home Arcadia 
volledig in handen van het OCMW (geen privatisering).
De sociale uitkeringen (leefloon, enz.) van het OCMW zijn onvoorwaardelijke rechten. 
We willen alle wettelijke interpretatiemarges gebruiken om het SIPP zoveel mogelijk 
te verlichten en het inkomen uit sociale integratie zo onvoorwaardelijk mogelijk te 
maken.
Voor school-, gas- en elektriciteitsrekeningen van sociale huurders en ontvangers van
sociale uitkeringen, zullen de gemeente en het OCMW geen gezinnen in de dieperik 
jagen door het sturen van deurwaarders. 

Onderwijs
Wij willen dat het onderwijs een kader schept waarin alle kinderen kunnen slagen. In 
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en Molenbeek is er een schreeuwende 
ongelijkheid in het onderwijs. Zoals een onderzoek van Brussels Studies opmerkt: 
"Leerlingen uit de meest achtergestelde gemeenten zijn duidelijk minder talrijk in de 
algemeen vormende richting." Dat is het geval in Molenbeek. We willen geen ruimte 
laten voor de verdere ontwikkeling van deze ongelijkheid. Onze hoofdfocus ligt op het
voorschoolse en het basisonderwijs, waar de mechanismen van ongelijkheid wortel 
schieten. Het basisonderwijs in Molenbeek moet strijden tegen deze ongelijkheden. 
Daarom willen we echt gratis onderwijs, ook buitenschools, zoals vastgelegd in de 
Belgische grondwet. We willen het aantal leerkrachten in onze scholen opvoeren, om 
onze leerlingen beter te kunnen begeleiden. De gemeente kan niet alles realiseren, 
maar ze kan al veel doen. 

Met concrete maatregelen willen we een stap in de goede richting zetten.

• Aanwerven van 20 extra leerkrachten: één leerkracht per gemeentelijke 
basisschool (uiteraard met respect voor de taal van de school). Ze worden 
ingezet om de teams van de basisschool te versterken om na schooltijd (in 
kleine groepen) in te staan voor bijscholing.

• We willen opnieuw gratis naschoolse opvang voor alle Molenbeekse scholen, 's 
morgens, 's middags en 's avonds. Voorzien in bijscholing na de lesuren, zoals 
in Charleroi.

We willen een gratis back-to-school-kit voor alle kinderen in de kleuterschool en de 
basisschool, zoals in Anderlecht.

De helft van de Franstalige gemeentelijke scholen moet tegen 2024 immersie-
onderwijs aanbieden.

De gemeente Molenbeek moet alle financiële hefbomen van gewest en gemeenschap 
gebruiken om verder scholen bouwen om klassen van 15 leerlingen in het 
kleuteronderwijs en in de eerste twee jaar van de lagere school te bereiken, en 
nadien 20 leerlingen per klas.



Politieke moraal en transparantie
Voor de PVDA moeten de politici de mensen dienen en niet zichzelf bedienen. Als 
politieke verantwoordelijken met 3 of 4 keer het loon van de gemiddelde (mediaan) 
Molenbekenaar leven, dan leven ze niet meer in dezelfde realiteit als van de mensen 
die zij verondersteld worden te vertegenwoordigen. Politici zijn niet in staat het 
algemeen belang te verdedigen als ze tegelijk privébelangen verdedigen.

• De schepenen, de burgemeester en de voorzit(st)er van het OCMW storten het 
deel van hun loon boven de € 6000 bruto/maand terug in de gemeentelijke 
begroting. De vergoedingen die ze krijgen voor een vertegenwoordiging in het 
kader van hun mandaat zullen ze integraal terugstorten. Verder het aantal 
schepenen verminderen tot 8 (-1) met garanties voor de aanwezigheid van een 
Nederlandstalige schepen.

• Het Zweedse principe van volledige transparantie toepassen (het 
“Offentlighetsprincipen”): openbaar maken van alle mandaten en publieke en 
privé vergoedingen en honoraria, alsook van vermogens en bezittingen van alle 
gemeentelijke gekozenen en mandatarissen; openbaar maken van elke politieke
besluitvorming, elk administratief document of wetgevend proces van de 
gemeente en van de (para-)gemeentelijke vzw’s en instellingen (LES/Strijd 
tegen sociale uitsluiting, Mission locale pour l’emploi/Plaatselijke opdracht voor 
de werkgelegenheid enz.); rechtstreekse uitzending van de vergaderingen van 
de gemeenteraad. 

• Een bureau voor ethiek en transparantie waarbij elke burger eventuele fraude 
kan melden, zoals in Barcelona. Het bureau neemt elke klacht ernstig en zal 
elke klacht onderzoeken.

• Voor elke belangrijke beslissing in de intercommunales, de para-gemeentelijke 
vzw’s en instellingen of andere instellingen zoals VIVAQUA (prijsverhoging voor 
water) of SIBELGA (prijsverhoging voor gas), zullen de gemeentelijke 
vertegenwoordigers de stemadviezen moeten respecteren waartoe de 
gemeenteraad of een werkgroep of gemeentelijke commissie van de 
gemeenteraad heeft beslist. 

Participatieve democratie
Om de zes jaar een vakje inkleuren en in de tussentijd “de politiekers hun werk laten 
doen”? Dat is afgelopen. Wij willen de representatieve democratie aanvullen met een 
participatieve democratie. De Molenbekenaren moeten bij alle grote beslissingen over
hun gemeente of wijk, betrokken worden. 

Volgende (minimale) maatregelen kunnen nu reeds genomen worden:

• Het pact van de meerderheid en het driejaarlijkse tussentijds bilan zullen in 
wijkvergaderingen besproken worden. 

• Het college van burgemeester en schepenen moet persoonlijk minstens een dag
per maand op het werkveld aanwezig zijn (om elk jaar in elke wijk een ronde te
doen) en daar het gesprek aangaan met de bewoners, zoals in Barcelona. Elk 
trimester wordt een algemene wijkvergadering gehouden waar bewoners de 
aanwezige schepenen kunnen interpelleren. Binnen het OCMW een 
gebruikerscollectief oprichten alsook een adviesraad met vertegenwoordigers 
van gebruikers en personeel.



• Statuut en huishoudelijk reglement aanpassen zodat voortaan interpellaties 
mogelijk zijn van burgers en gebruikers in de algemene vergaderingen van de 
(para-)gemeentelijke vzw’s en instellingen, zoals bijvoorbeeld bij vzw LES / 
Strijd tegen sociale uitsluiting, Molenbeek Sport enzovoort.

Jeugd, cultuur en sport
Molenbeek is een van de jongste gemeenten van Brussel. De PVDA meent dat naast 
onderwijs en gezin goede buitenschoolse activiteiten nodig zijn zodat onze jeugd zich 
volledig kan ontplooien. Deze activiteiten dragen bij aan het welzijn, de gezondheid 
en aan de sociale ontwikkeling van onze jeugd. Wij willen investeren in de jeugd en in
het bijzonder in de adolescenten in onze gemeente.

• Voor een gemakkelijker toegang tot sport zullen wij het bedrag van de 
sportcheque/cultuurcheque/jongerencheque voor alle Molenbeekse jongeren 
(van 12 tot 17 jaar) optrekken tot € 200.

• Jongerenzittingen organiseren (voor verenigingen en jongeren als individu) die 
de prioriteiten vastleggen voor de komende 3 jaar, met speciale aandacht voor 
activiteiten voor mindervaliden. Een commissie oprichten voor de toewijzing 
van subsidies en van de bezetting van lokalen en infrastructuur, samengesteld 
uit jongerenorganisaties en Molenbeekse jongeren en van deskundigen van 
buiten Molenbeek.

Mobiliteit – Luchtvervuiling
Jaarlijks sterven in Brussel meer dan 600 personen aan de gevolgen van 
luchtvervuiling. Al maandenlang buigen burgerbewegingen zich over de problematiek.
Concreet vragen zij dringende maatregelen voor het behoud van de gezondheid van 
onze kinderen. Wij willen schone lucht aan de schoolpoorten, want de gezondheid van
onze kinderen is te belangrijk. In haar programma heeft de PVDA een reeks 
voorstellen uitgewerkt voor meer zuivere lucht in onze hoofdstad. De gemeente kan 
niet alles doen, maar zij kan al een aantal veranderingen op gang brengen. 

• Het autoverkeer in de straten van de 23 gemeentescholen en de 11 andere 
lagere en middelbare scholen in de gemeente zoveel mogelijk beperken, met 
een bijkomende inspanning tijdens de openings- en sluitingstijd van de 
schoolpoorten.

• Om de veiligheid voor onze kinderen te verhogen op het gemeenteplein, willen 
we een duidelijke scheiding van de as waar nog auto’s rijden van het gedeelte 
van het plein waar de auto’s niet mogen rijden, noch parkeren.

• De parking Brunfaut moet opnieuw in handen van de gemeente komen en open 
zijn voor gratis gebruik door de buurtbewoners. Het contract tussen BePark en 
de sociale huisvesting van de CVBA Logement Molenbeekois opzeggen.

Preventie en veiligheid
Voor de PVDA is in veiligheid leven een belangrijk recht. Wij willen veel meer 
investeren in preventie, want beter voorkomen dan genezen. Wij willen de 
Molenbekenaren meer betrekken bij de prioriteiten voor preventie en hen ook 
mobiliseren voor deze prioriteiten. Wij breken met de visie van ongebreidelde 
interventies en kiezen voor een effectieve nabijheidspolitie, die echt dicht bij de 



mensen staat en praat met de mensen. In de ontmoeting met de mensen leggen we 
de basis voor wederzijds respect.

• Prioriteit aan wijkagenten (ten opzichte van de patrouilles per wagen en de 
filosofie van politionele interventies). We moeten hen de tijd geven om te voet 
in de wijk rond te lopen. De buurtbewoners kunnen ook minstens een keer per 
jaar in een algemene wijkvergadering hun stem laten horen met betrekking tot 
eventuele veiligheidsproblemen in hun wijk en problemen van overlast die 
specifiek zijn voor hun wijk.

• Om de 6 maanden worden de vertegenwoordigers van de burgermaatschappij 
samengebracht om te bepalen wat de prioriteiten zijn op gebied van preventie. 
Om werkelijk het hoofd te bieden aan de uitdagingen die zich stellen voor 
Molenbeek, zal het nodig zijn om alle energie, alle vitale krachten te 
mobiliseren, van de burgermaatschappij (buurtorganisaties, jeugdhuizen...) tot 
en met de gemeentelijke preventiediensten.

Strijden tegen racisme en discriminatie
De PVDA verdedigt de mensenrechten voor alle Molenbekenaren. Wij kunnen niet 
aanvaarden dat inwoners van Molenbeek gediscrimineerd worden, noch op de 
arbeidsmarkt, noch op de huurmarkt of elders. Al wat ons verenigt, maakt ons 
sterker.

• Proactieve testen tegen discriminatie op de huurmarkt, zoals in Gent.
• Geen racisme en discriminatie bij de politie en de gemeentelijke diensten. 

Weigering van elke vorm van discriminatie bij aanwerving of promotie in de 
gemeentelijke administratie of bij de para-gemeentelijke verenigingen en 
instellingen. Bij beoordelingen of functie-evaluaties kijken we alleen naar 
bekwaamheid. Tegen het verbod op het dragen van de hoofddoek in de 
gemeentelijke administratieve diensten om een job te kunnen krijgen. De 
gemeente en al haar ambtenaren zullen waken over de gelijke behandeling van 
alle burgers. 

Respect voor de gemeentediensten
Onze gemeentediensten zijn een gemeenschappelijk goed voor ons allemaal. Voor de 
PVDA zijn sterke openbare diensten noodzakelijk voor de democratie en om ervoor te 
zorgen dat elke burger toegang heeft tot de belangrijkste diensten en niet alleen die 
mensen die genoeg geld hebben. Daarom verzet de PVDA zich tegen de toenemende 
privatisering van onze gemeentelijke diensten. Er is bij onze openbare diensten geen 
plaats voor de jacht op winst en onzekere tewerkstelling.

• Het ambtenarenstatuut vormt een schild tegen politieke heksenjacht, tegen 
politieke druk, favoritisme en niet stabiele arbeidsvoorwaarden of onzekere 
werkomstandigheden. Alleen objectieve evaluatiecriteria kunnen bepalen wie de
juiste persoon op de juiste plaats is. Om de pensioenen van de ambtenaren te 
garanderen willen wij het initiatief nemen voor een benoemingsplan voor het 
gemeentepersoneel, met bijzondere aandacht voor de werknemers van niveau 
E en D, en een herfinanciering door de hogere overheid.

• Een gemeentelijke regie oprichten voor werken en onderhoud. Stopzetten van 
de onderaanneming en voor de uit te voeren werken het nodige personeel 



(arbeiders, architecten) aanwerven.

Een rechtvaardige fiscaliteit
Wij willen rechtvaardiger belastingen. De sterkste schouders moeten de zwaarste 
lasten dragen. Hierbij moeten we minder de gezinnen viseren en meer de 
multinationals en het grootkapitaal. De taksen moeten zo progressief mogelijk zijn; 
het tarief moet stijgen naargelang inkomen of vermogen. We kunnen verschillende 
taksen optimaliseren en de pistes voor de financiering hiervan zullen in vergadering 
geconcretiseerd worden.

• Verhoging van de belasting op kantooroppervlakte.
• Hervorming van de belasting op leegstaande panden, door deze progressief te 

maken.
• Hervorming van de belasting op niet bebouwde bouwterreinen (formule van 

belastingheffing per lopende meter, zoals dit ook in andere gemeentes van 
toepassing is).

• Wij stellen voor om de tarieven voor de belastingheffing op publiciteitsborden 
en reclameaffiches te verhogen om zodoende bijkomende inkomsten te 
genereren.

• Verhoging van de taks op parkeerplaatsen (verbonden aan een commerciële 
activiteit).

Een gemeente die vecht voor haar inwoners
De gemeente is het overheidsniveau dat het dichtste bij de bewoners staat. Volgens 
de PVDA moet de gemeente het belang van haar inwoners verdedigen ten opzichte 
van de hogere niveaus. In een geest van participatieve democratie en van 
emancipatie moet de gemeente haar inwoners informeren en mobiliseren om deze 
eisen te ondersteunen.


