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Datum
Schepen

10 juni 2021
Tine Heyse

SD10011 | Gent verruimt het woonaanbod en maakt bestaande woningen kwaliteitsvoller en
energiezuiniger
OD10001 | Verhogen van de woonkwaliteit en energiezuinigheid van de Gentse woningen
Doel: De kwaliteit van de bestaande woningen in Gent te verbeteren. We zetten hierbij in op de
private particuliere huurwoningen, particuliere studentenwoningen en eigenaarswoningen.
Algemeen nieuwe macrostructuur/organogram
Naar aanleiding van de uit te voeren taken, beslissingen nieuw beleid en de oefening
sociale synergie werd een nieuwe macrostructuur/organogram uitgetekend en
gevalideerd voor de dienst wonen. Het grootste deel van de verschuivingen werden
opgevangen binnen het huidige personeelsbehoeftenplan. Voor de bijkomende profielen
werden werkingsmiddelen omgezet naar personeel vanuit diverse budgetplaatsen.
Algemeen investeringsbudgetten/portfolio
De investeringsbudgetten, -portfolio van de dienst wonen werden geactualiseerd. Niet
gebruikte investeringsmiddelen in 2020 werden overgedragen naar 2021. De voorziene
projecten binnen de investeringsportfolio kregen een geactualiseerde, realistisch
spreiding in de tijd. Het totale budget bleef ongewijzigd.
Verhogen woonkwaliteit op de eigendomsmarkt
“Geen significante aanpassingen aan het Meerjarenplan”
Verhogen woonkwaliteit op de private huurmarkt
Via gratis renovatieadvies en -begeleiding voor verhuurders willen we de kwaliteit op de
private huurmarkt in Gent verbeteren. Hiervoor werden bij de opmaak van het
meerjarenplan werkingsmiddelen voorzien. Deze middelen werden omgezet van
budgetplaats 348740000 van Dienst Wonen naar activiteit AC34251 bij Regent waarmee
de personeelsbehoefte van REGent werd verhoogd met 1,75 VTE in 2021 tot 6,30 VTE in
2025. Hiervoor voorzien we een addendum aan de samenwerkingsovereenkomst tussen
Wonen, DMK en Regent vzw.
Bij nieuw beleid werd de inzet van extra medewerkers goedgekeurd ihkv snelherstel. De
VTE werden bij Dienst Wonen voorzien maar deze taak wordt verder opgenomen bij
Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu. De voorziene VTE werden verschoven. De
werkingsmiddelen werden reeds bij een vorige budgetronde verschoven.
Verhogen woonkwaliteit op de sociale huurmarkt
“Geen significante aanpassingen aan het Meerjarenplan”
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SD10011 | Gent verruimt het woonaanbod en maakt bestaande woningen kwaliteitsvoller en
energiezuiniger
OD10002 | Verhogen van het aanbod aan betaalbare woningen met sterke focus op Gentenaars
met een laag inkomen, grote gezinnen en de huurmarkt
Doel: Het aanbod verhogen van betaalbare en diverse woningen, voornamelijk op de
nieuwbouwmarkt. We focussen daarbij in eerste instantie op bijkomende sociale huurwoningen,
studentenhuisvesting en budgethuurwoningen.
Algemeen nieuwe macrostructuur/organogram
Naar aanleiding van de uit te voeren taken, beslissingen nieuw beleid en de oefening
sociale synergie werd een nieuwe macrostructuur/organogram uitgetekend en
gevalideerd voor de dienst wonen. Het grootste deel van de verschuivingen werden
opgevangen binnen het huidige personeelsbehoeftenplan. Voor de bijkomende profielen
werden werkingsmiddelen omgezet naar personeel vanuit diverse budgetplaatsen.
Algemeen investeringsbudgetten/portfolio
De investeringsbudgetten, -portfolio van de dienst wonen werden geactualiseerd. Niet
gebruikte investeringsmiddelen in 2020 werden overgedragen naar 2021. De voorziene
projecten binnen de investeringsportfolio kregen een geactualiseerde, realistisch
spreiding in de tijd. Het totale budget bleef ongewijzigd.
Verruimen betaalbaar aanbod op de private huurmarkt
“Geen significante aanpassingen aan het Meerjarenplan”
Verruimen aanbod op de sociale huurmarkt
In het traject sociale synergie, spoor wonen werd beslist om het Sociaal Verhuurkantoor
Gent (SVK Gent) te positioneren bij de dienst wonen onder het departement Stedelijke
Ontwikkeling ipv het departement Welzijn en Samenleving. Het departement Welzijn en
Samenleving blijft betrokken rond strategische beleidsbeslissingen over het SVK Gent. Het
personeelsbudget werd hiervoor verschoven.
De sociale huisvestingsmaatschappijen wensen de komende 10 jaar verhoogd in te zetten
op het voorzien van kwalitatieve sociale woningen. Vandaag hebben de stadsdiensten
zich georganiseerd om de SHM’n te ondersteunen bij de uitvoering van hun projecten,
zowel beleidsmatig als uitvoerend. Momenteel voorziet het departement stedelijke
ontwikkeling hier 4 VTE voor gespreid over 5 diensten maar het is soms moeilijk om alles
tijdig op te volgen. Om een kwaliteitsvolle opvolging van de verhoogde inzet door SHM’n
te kunnen verzekeren werd een verhoging van de personeelscapaciteit goedgekeurd van
3,5 VTE.
Organiseren onderzoek en initiatieven naar de brede woonmarkt
“Geen significante aanpassingen aan het Meerjarenplan”
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SD10011 | Gent verruimt het woonaanbod en maakt bestaande woningen kwaliteitsvoller en
energiezuiniger
OD10003 | Verhogen van de woonzekerheid en de toegankelijkheid tot de woningmarkt
We zetten in op de toegankelijkheid van de woningmarkt, voorzien dienstverlening en advies aan
burgers. We voorzien in begeleiding en ondersteuning van bewoners in het wonen (woonbehoud)
en verlagen instapdrempels tot duurzaam wonen.
Algemeen nieuwe macrostructuur/organogram
Naar aanleiding van de uit te voeren taken, beslissingen nieuw beleid en de oefening
sociale synergie werd een nieuwe macrostructuur/organogram uitgetekend en
gevalideerd voor de dienst wonen. Het grootste deel van de verschuivingen werden
opgevangen binnen het huidige personeelsbehoeftenplan. Voor de bijkomende profielen
werden werkingsmiddelen omgezet naar personeel vanuit diverse budgetplaatsen.
Algemeen investeringsbudgetten/portfolio
De investeringsbudgetten, -portfolio van de dienst wonen werden geactualiseerd. Niet
gebruikte investeringsmiddelen in 2020 werden overgedragen naar 2021. De voorziene
projecten binnen de investeringsportfolio kregen een geactualiseerde, realistisch
spreiding in de tijd. Het totale budget bleef ongewijzigd.
Ondersteunen en opvolgen van kwetsbare burgers bij (her)huisvesting
De coronacrisis treft in hogere mate kwetsbare mensen die moeten rondkomen met een
beperkt inkomen. 50 % van de Gentenaars huurt een woning en de huurprijzen zijn hoog.
Heel wat huurders houden door de coronacrisis nauwelijks het hoofd boven water. De
dalende inkomens en de hoge huurprijzen maken dat meer mensen hun huur niet meer
kunnen betalen.
Eén van de genomen relancemaatregelen is het toekennen van een eenmalige Gentse
huurpremie aan kwetsbare private huurders in Gent die minstens 2 jaar en geen 4 jaar op
een wachtlijst voor een sociale woning bij een domiciliemaatschappij zijn ingeschreven,
maar intussen een (te) hoge huurprijs betalen. Zodra een kandidaat-huurder 4 jaar
onafgebroken is ingeschreven bij een domiciliemaatschappij, kan hij een Vlaamse
huurpremie genieten op voorwaarde dat hij voldoet aan alle voorwaarden.
Voor deze premie is er in 2021 900.000 euro voorzien. 110.000 euro werd verschoven
naar het OCMW om hun deel van deze maatregel te financieren.

SD10022 | Iedere Gentenaar kan zijn talenten ontplooien door kinderopvang en onderwijs
OD10046 | Sterker inzetten op de kansen en uitdagingen die de aanwezigheid van studenten en
hoger onderwijsinstellingen met zich meebrengen
Met meer dan 80.000 studenten is Gent de grootste studentenstad van Vlaanderen. De
aanwezigheid van studenten en hoger onderwijs instellingen is op tal van vlakken een grote troef
voor de stad. Dit biedt ook kansen op vlak van samenwerking met Hoger Onderwijsinstellingen en
inzet van studenten. Daarnaast geeft dit ook heel wat uitdagingen op vlak van wonen, mobiliteit
en samenleven.
Algemeen nieuwe macrostructuur/organogram
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Naar aanleiding van de uit te voeren taken, beslissingen nieuw beleid en de oefening
sociale synergie werd een nieuwe macrostructuur/organogram uitgetekend en
gevalideerd voor de dienst wonen. Het grootste deel van de verschuivingen werden
opgevangen binnen het huidige personeelsbehoeftenplan. Voor de bijkomende profielen
werden werkingsmiddelen omgezet naar personeel vanuit diverse budgetplaatsen.
“Geen significante aanpassingen aan het Meerjarenplan”
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