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Stads- en OCMW-medewerkers klinken op
eengemaakte organisatie

In 2019 is het zover: de Stad Gent en het OCMW Gent worden één! Naar

aanleiding van het Decreet Lokaal Bestuur bundelen de organisaties hun krachten

en gaan ze de uitdaging aan om te groeien naar een sterkere en nog efficiëntere

dienstverlening op maat van alle Gentse burgers.

Om deze mijlpaal te vieren, alle medewerkers te bedanken voor de geleverde inspanningen en

hen achter de gezamenlijke toekomstige uitdagingen te scharen, is er op vrijdag 11 januari 2019

een eerste officieel evenement als verenigde organisatie.

⏲



Medewerkers van de Stad Gent, OCMW Gent en de strategische partnerorganisaties kunnen

vrijdagavond genieten van een feest mét, vóór en ook dóór de collega’s: eigen medewerkers

verzorgen namelijk het optreden (zangeres Sarah D'hondt) en de muziek op het dansfeest (DJ

Turbo Dave en DJ Barry Mandilow).

Eén organisatie naar aanleiding van Decreet Lokaal Bestuur

Vanaf 1 januari 2019 treedt het Decreet Lokaal Bestuur in werking en vormen de Stad Gent en

het OCMW Gent één geïntegreerde, lokale overheidsorganisatie. Wat betekent dit concreet? De

meest opvallende nieuwigheden:

De politieke organen van Stad en OCMW zijn maximaal gelijkgeschakeld en afgestemd op

elkaar. De gemeenteraadsleden treden op als OCMW-raadsleden en de leden van het college

van burgemeester en schepenen als leden van het Vast Bureau.

Het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst wordt een afzonderlijk uitvoerend orgaan met

een gesloten bevoegdheid.

Er is één managementteam, dat de coördinatie en goede samenwerking van de diensten

ondersteunt.

Het personeel van onze eengemaakte organisatie werkt onder diverse statuten en deelt

dezelfde waarden en organisatiecultuur.
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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.
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