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College op driedaagse over meerjarenplan

Het college van burgemeester en schepenen trekt op 10, 11 en 12 februari 2019
naar Oostende om het bestuursakkoord te vertalen naar een nieuwe missie voor
de Stad Gent en nieuwe (hoofd)strategische doelstellingen op te maken.
Op de gemeenteraad van maandag 28 januari 2019 werd het Gentse bestuursakkoord met als
titel 'Ambitie en durf voor Gent' toegelicht, besproken en goedgekeurd. Dit bestuursakkoord zal
de basis vormen van het meerjarenplan en de beleidsnota’s van de leden van het college.
Net zoals het vorige stadsbestuur, trekt het college van burgemeester en schepenen drie dagen
uit om het bestuursakkoord te vertalen naar een voorstel tot nieuwe missie voor de Stad Gent en
nieuwe (hoofd)strategische doelstellingen. Het doet dit in afzondering in Oostende, en met
externe begeleiding door StreetwiZe. Daarnaast staan ook teamactiviteiten op het programma.

'De nieuwe missie en strategische doelstellingen zullen het raamwerk vormen
van het toekomstige stadsbeleid. Dit als startpunt voor de opmaak van het
nieuwe Strategisch & Financieel Meerjarenplan 2020-2025, dat in het najaar in
de gemeenteraad zal worden voorgelegd. De komende weken zal ook het
participatietraject voor de Gentenaars verder uitgetekend worden, zodat ook
zij nauw betrokken worden in dit proces.'
— Mathias De Clercq, burgemeester
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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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