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In deze bundel kan u de voor openbaarmaking vatbare dossierstukken bij de volgende
mededelingen vinden:
4. Schepen Astrid De Bruycker: met bijlage voor de raadsleden
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Commissie SSW – Openbaar Groen
Datum
Schepen

10 juni 2021
Astrid De Bruycker

SD 10014 Meer groen, natuur en water maken een aangenaam en klimaatrobuust Gent
OD 10012 | Uitbreiden en (her)inrichten van parken, bos en natuur voor en met de Gentenaar
Geen significante aanpassingen aan het Meerjarenplan.
De ramingen en timing van de projecten in portfolio werden geactualiseerd of verfijnd (bv.
nauwkeurigere kostenraming na opmaak technisch dossier).
In 2020 was er nog een negatieve delta op investering uitgaven doordat sommige projecten
enkele weken of maanden vertraging opliepen (o.a. uitstel participatietraject n.a.v. corona,
verlaagde capaciteit n.a.v. corona, onvoorziene complexiteit bij opmaak ontwerp /
uitvoeringsdossier / aankoopdossier, langere werfperiode n.a.v. corona over het plantseizoen
heen) of doordat de projecttiming nog onvoldoende op punt stond. Hierdoor verschoven
geplande uitgaven voor 2020 door naar 2021. Er zijn echter geen significante wijzigingen in de
planning, de ambities voor deze legislatuur blijven behouden.
Zoals voorzien gaan in 2021 veel projecten (her)aanleg groenzones en wijkparken in uitvoering.
Voor nieuwe projecten werden dossiers aangemaakt zodat budget (op basis van de
goedgekeurde raming) uit de portfolio toegewezen wordt aan het dossier. Deze ‘activering’ is
zichtbaar in een positieve delta investering uitgaven voor 2021 en later. Projecten waarvoor
nieuwe dossiers in Sirius werden aangemaakt zijn o.a. aankopen RUP Groen, aanleg Baudelohof,
aankoop Reigersparkje, heraanleg Maria Goretti, heraanleg Zonnebloempark, IP Moervaartvallei
en Rieme-Oost, aanleg Begijnhofdriespark, ….
Er wordt bijkomend personeel aangeworven naar aanleiding van verhoogde werklast voor advies
omgevingsvergunning en opvolging groenaanleg binnen diverse (externe)
stadsontwikkelingsdossiers (= 0.5 VTE vanaf 2021) en voor de opvolging van groenaanleg binnen
sociale huisvestingsdossiers (= 0.5 VTE 2021; wordt 1 VTE vanaf 2022). In kader van het
wijkbudget wordt ook een landschapsarchitect (B-niveau) aangeworven voor 2 jaar (juni 2021juni 2023) (via middelen van Beleidsparticipatie).

OD 10013 Optimaliseren beheer van openbaar groen, bos, natuur en dierenbeleid

AC34230 – beheren en onderhouden van openbaar groen: + 3 VTE recurrente

onderhoudsmedewerkers (toename a rato van aantal m² bijkomend door de
Groendienst te onderhouden groen)
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