
 15 december 2018, 15:24 (CET)

Nieuwe Gentse coalitie heeft bestuursakkoord
2019-2024 klaar

Het toekomstige Gentse college van burgemeester en schepenen heeft het
bestuursakkoord voor de periode 2019 – 2024 klaar. Het akkoord met als titel ‘Ambitie en
durf voor Gent’ zet de krijtlijnen uit voor de toekomst van onze stad. Toekomstig
burgemeester Mathias De Clercq presenteerde het akkoord op zaterdag 15 december
2018, en stelde tegelijk de nieuwe Gentse bestuursploeg voor.

Het bestuursakkoord tekent de krijtlijnen uit voor het toekomstige stadsbeleid in Gent. Als basis
diende de nota met 14 ambitieuze werven voor Gent die Filip Watteeuw, Mathias De Clercq,
Rudy Coddens en Mieke Van Hecke op 30 november 2018 hebben voorgesteld. De
verschillende partijen van de nieuwe coalitie (Open Vld, Groen, S.PA en CD&V) hebben de
nota de voorbije twee weken verder uitgewerkt tot een ambitieus en toekomstgericht
bestuursakkoord voor Gent.

⏲



Ambitie en durf

Het nieuwe bestuursakkoord voor Gent heeft als titel ‘Ambitie en durf voor Gent.’ Het nieuwe
college wil immers de lat hoog leggen. Gent moet als stad blijven vooroplopen, de bakens
uitzetten, pionieren, en een voortrekkersrol spelen op vlak van stedelijk beleid. Tegelijkertijd wil
het nieuwe stadsbestuur de uitdagingen die er zijn ook benoemen en aanpakken.

'We willen een stad zijn die vooroploopt, maar te allen tijde ook achterom kijkt om
te zien of iedereen mee is.'

— Mathias De Clercq, toekomstig burgemeester

Stad als kansenfabriek

Gent moet meer dan ooit een kansenfabriek worden waar alle Gentenaars de nodige kansen
krijgen om volwaardig deel uit te maken van de Gentse samenleving. Met een Gents
arbeidspact om meer Gentenaars aan de slag te krijgen, een masterplan capaciteit in het
onderwijs zodat elk kind een plek heeft, een actieplan tegen schooluitval, en een geïntegreerd
sociaal beleid om de armoede in onze stad krachtdadig te bestrijden. Het uitgangspunt is een
inclusieve samenleving waar alle Gentenaars in al hun diversiteit deel van uit maken.

Gent klaarmaken voor de toekomst

Gent is een stad in volle transitie. De groei van onze stad brengt heel wat uitdagingen met zich
mee. Het bestuursakkoord legt daarom klemtonen op een ambitieus klimaatbeleid, betere
luchtkwaliteit, verkeersveilige woonwijken en autoluwe schoolomgevingen. Er wordt ingezet op
de economie van de toekomst, met Gent als technologiehoofdstad. De woonproblematiek wordt
aangepakt door 90 miljoen euro te investeren.

Gentenaars actief betrekken

De nieuwe ploeg zet verdere stappen om Gentenaars nog nauwer en actiever te betrekken bij
het stadsbeleid. Zo zullen er volgende legislatuur stadsdebatten worden georganiseerd rond
brede maatschappelijke thema’s. Bij plannen met een grote impact worden burgerkabinetten
voorzien en in de wijken worden burgerbegrotingen geïntroduceerd zodat Gentenaars mee
kunnen beslissen over de inzet van middelen in hun wijk. De nieuwe ploeg wil de politiek naar
de Gentenaars brengen en iedereen actief betrekken.



Bestuurlijke vernieuwing

Het nieuwe stadsbestuur gaat voluit voor bestuurlijke vernieuwing. Met actieve openbaarheid
van bestuur, een nieuwe rol voor de voorzitter en ondervoorzitter van de gemeenteraad en een
grote klemtoon op samenwerking. Het nieuwe college zal een samenwerkingscollege zijn.
Zowel binnen als buiten het college worden samenwerkingsverbanden gezocht en gevonden.
De nieuwe ploeg reikt de hand naar de oppositie en de andere overheden om rond grote
dossiers de krachten te bundelen en samen te werken.

Nieuwe rol voorzitter en ondervoorzitter gemeenteraad

Nieuw in de volgende legislatuur is de rol van de voorzitter en ondervoorzitter van de
gemeenteraad. Dit is niet langer de burgemeester, maar wordt ingevuld door respectievelijk
Zeneb Bensafia (Groen) en Stephanie D'Hose (Open Vld). Halverwege de legislatuur wisselt
het voorzitterschap tussen beiden. Hun opdracht is om de politieke besluitvorming dichter bij de
Gentenaars te brengen, onder andere door in te zetten op inspraaktrajecten via de
gemeenteraad en door uit het stadhuis te treden. De drempels worden verlaagd zodat meer
burgers voorstellen aan de agenda van de gemeenteraad kunnen toevoegen.

Samenstelling van het college 2019-2024:

Mathias De Clercq, burgemeester

Filip Watteeuw, Eerste schepen en schepen van Mobiliteit, Publieke Ruimte en Stedenbouw

Sofie Bracke, schepen van Economie, Handel, Sport en Haven

Elke Decruynaere, schepen van Onderwijs, Opvoeding, Outreachend Werk en Jeugd

Astrid De Bruycker, schepen van Gelijke kansen, Welzijn, Participatie, Buurtwerk en
Openbaar groen
Sami Souguir, schepen van Cultuur, Stadsontwikkeling en Ruimtelijke Planning

Tine Heyse, schepen van Milieu, Klimaat, Energie en Wonen

Mieke Van Hecke, schepen van Burgerzaken en Protocol, Ambtenaar van Burgerlijke Stand

Annelies Storms, schepen van Feesten en Evenementen, Facility Management*

Bram Van Braeckevelt, schepen van Werk, Personeel en Toerisme

Rudy Coddens, schepen van Sociaal beleid, Armoedebestrijding, Gezondheid, Zorg,
Seniorenbeleid en Financiën

*Dit schepenambt gaat halverwege de legislatuur over naar Hafsa El-Bazioui (Groen)
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OVER STAD GENT

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een
compacte stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 259.000 inwoners en 74.000
studenten is Gent de tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig,
historisch en eigentijds tegelijk. De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief
van haar burgers om zo te werken aan een open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad.
Samen bouwen we aan ‘gent: zoveel stad’. Meer info via www.stad.gent.

Thomas Dierckens, namens Open Vld, gsm 0477 38 29 37, e-mail
thomas.dierckens@stad.gent
Liesbeth De Bruyn, namens Groen, gsm 0470 21 05 92, e-mail liesbeth.debruyn@stad.gent

Claude Beernaert, namens S.PA, gsm 0475 89 36 46, e-mail claude.beernaert@stad.gent

Laura Mahieu, namens CD&V, gsm 0486 69 83 89, e-mail laura.mahieu@kamer.cdenv.be
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