
Vak

RAPPORT
Mathias De Clercq en het Gentse stadsbestuur

Naam: Mathias De Clercq en het Gentse stadsbestuur
Afstudeerrichting: lokale bestuurskunde 
Examenperiode: 2019-2021

Vak Opmerkingen

3. Inspraak

4. Openbaar domein

5. Financiën

6. Wonen

7. Sociaal beleid

8. Onderwijs

9. Teamwork en leiderschap

10. Symboolpolitiek

ALGEMEEN

Wél camera’s voor knip- en LEZ-boetes, maar niet om misdadigers
te vatten

2. Mobiliteit De trein van de slimme mobiliteit gemist

Stadsbestuur heeft last van selectieve doofheid

Klachten over de staat van de straten en voetpaden, daar kunnen we
de straten mee plaveien

Gentenaars betalen zich blauw aan Groene facturen

Veroordeling WoninGent is serieuze smet op blazoen

Variaties op ‘Het ezeltje dat geld schijt’

Tijd voor andere keuzes: kennis, Nederlands, neutraliteit

De mayonaise pakt niet

Beste vak: een perfecte 10 op 10

Wij zijn teleurgesteld. Niet alleen door de inhoud, maar ook door de
manier waarop. Dit bestuur bekommert zich te weinig om de Gentenaar.
Er blijven veel ernstige tekorten en werkpunten. Tot nu toe is Mathias
De Clercq en het Gentse stadsbestuur voor ons gebuisd, meer dan een
onvoldoende kunnen we in eer en geweten niet geven. 
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1. Veiligheid

Anneleen Van Bossuyt, N-VA-fractie Gent



Vak

Ambitie om het aantal politiemensen in het Gentse korps omhoog te                                                 
krijgen (nog te realiseren)
Aanpakken van knalpotterreur (na herhaaldelijke vragen van ons en in              
 navolging van andere steden)
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Veiligheid

Geen bewakingscamera’s in het stadscentrum en deelgemeenten om            
 misdadigers te vatten (en af te schrikken) 
Pover antwoord op de problematiek van (seksueel) geweld en (seksuele)        
 intimidatie op straat
Geen systematisch gebruik van bodycams, hoewel politiemensen vragende partij zijn
Geen Buurtinformatienetwerken (BIN) met echte wisselwerking tussen burgers en politie
Te laat ingrijpen bij crisissen of incidenten (drugsgeweld Brugse Poort, overlast
Blaarmeersen)

Wél camera’s voor knip- en LEZ-boetes, maar niet om
misdadigers te vatten



Vak

Eindelijk een beslissing over de heraanleg van de Dampoort                                                         
(met Vlaams geld)
De nieuwe fietsbruggen en -onderdoorgangen (vaak met Vlaams geld)

Te veel verplichten, te weinig verleiden. Laat Gentenaars zelf de voor hen             
 meest geschikte keuze maken maar zorg wel voor voldoende aanbod
4 jaar na het Circulatieplan is er nog altijd geen slimnaargent-website/app
 Te weinig investeringen in alternatief vervoer: deelfietsen, P+R-parkings, degelijke
fietsverbindingen, …
Traag op vlak van innovatieve parkeeroplossingen (vb. parkeerplaatsen met sensoren)
Geen vraag-gestuurde uitrol van elektrische (snel)laadpalen op openbaar domein
De nieuwe wijkcirculatieplannen dreigen problemen te verschuiven in plaats van op te
lossen (zie ook dossier The Loop: nadelig effect op Drongen)
Te weinig aandacht voor de gevolgen voor handelaars en ondernemers bij
mobiliteitsplannen
Te weinig aandacht voor minder mobiele Gentenaars
Systematisch verdwijnen van parkeerplaatsen bij heraanleg van straten/door het
plaatsen van fietsrekken zonder alternatieven te voorzien
Blinde vlek voor verkeersveiligheidsconflict fietsers/trams
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Mobiliteit De trein van de slimme mobiliteit gemist
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De belofte om ruim te kiezen voor participatie bij het recent gestarte                    
 project ‘Gent, culturele hoofdstad van Europa in 2030’
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Inspraak

Het Gravensteendossier: pas ruimte voor inspraak na protest                          
 actiegroepen en bemiddeling Vlaams minister van onroerend erfgoed           
 Diependaele
Het wijkcirculatieplan Dampoort/Oud-Gentbrugge: duizenden reacties, maar selectief
geluisterd
De Ecowijk Gentbrugge: pas ruimte voor overleg met bewoners na verloren juridische
procedures
Het ‘Dekoloniseringsrapport’: alleen deelname mogelijk van door stadsbestuur
voorgeselecteerde mensen
De wijkbudgetten en de leefstraten: geen ruimte voor de mening van bewoners die het
niet eens zijn met voorstellen voor een straat of buurt
Bij heraanlegplannen voor straten: burgers vinden geen gehoor met terechte vragen om
aanpassingen

Stadsbestuur heeft last van selectieve doofheid
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verdere ontwikkeling van de grote groenpolen aan de stadsrand                                              
(Parkbos, Gentbrugse Meersen, Wonderwoud/Oud Vliegveld,                                   
 Vinderhoutse Bossen)(met ook de steun van de Vlaamse Overheid en de                  
 Provincie Oost-Vlaanderen)

Klachten van bewoners over de staat van straten, voetpaden en                                         
fietspaden zijn legio: dringend tijd voor extra budget
Te weinig inspanningen voor mensen met een beperking: “Het lijkt wel alsof Gent mij
niet meer lijkt te willen, nu ik rolstoelafhankelijk ben.” (Daan Vander Steen, zakelijk
directeur NTGent)
Virtuele stilstand van de heraanleg van het Citadelpark
Het sluikstortprobleem is nog niet onder controle (maar de nieuwe camera’s helpen wel)
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Openbaar domein
Klachten over staat van de straten en voetpaden, daar kunnen
we de straten mee plaveien
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75 miljoen euro extra middelen voor Gent doordat de Vlaamse regering                               
een deel van de lokale pensioenlast op zich neemt

In 2020-25 87 miljoen euro extra inkomsten via belastingen, boetes en
(parkeer)retributies (met ook de Gentse bedrijven die vanaf 2022                                         
1,5 miljoen euro per jaar extra betalen aan belastingen)
Stijging tegen 2025 van de stedelijke schuldenberg tot 1 miljard euro of 3857 euro per
Gentenaar (de gemiddelde schuld per inwoner van de 13 Vlaamse centrumsteden zal in
2025 2752 euro bedragen)
Slecht financieel beheer: stijging van de kost voor het nieuwe Stadskantoor van 15 naar
40 miljoen euro
Te weinig aandacht voor besparingen: 10 miljoen euro aan minderuitgaven
ingeschreven in begroting, maar concrete beslissingen doorgeschoven naar juni 2022
Onnodige uitgaven: Roma-project Lubecksite (4,8 miljoen euro), nieuw opvangcentrum
migranten zonder papieren (2 miljoen euro), studie Gents sociaal middenveld (500.000
euro), studie uitbreiding LEZ (140.000 euro), …
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Financiën Gentenaars betalen zich blauw aan Groene facturen
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De ondersteuning van wie duurzaam en energiezuinig (ver)bouwt                                      
via leningen en premies

Veroordeling (ook in beroep) van de stedelijke sociale woonmaatschappij                
 WoninGent wegens het verhuren van ongeschikt verklaarde woningen
Non-aanpak van domiciliefraude en fraude met buitenlandse eigendommen + geen
voorrang voor Gentenaars in de sociale woonsector
Geen antwoord op stadsvlucht van gezinnen die Gent noodgedwongen verlaten wegens
geen betaalbaar woonaanbod
Nieuwe verhardingsbelasting dreigt bouwen en wonen nog duurder te maken
Nieuwe woonontwikkelingen te vaak niet op maat van de omliggende buurt
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Wonen Veroordeling WoninGent is serieuze smet op blazoen
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Extra personeel voor de OCMW-woonzorgcentra (mede dankzij                                   
 Vlaams geld)
Middelen voor lokale geestelijke gezondheidszorg-organisaties en
jeugdvrijwilligerswerk 

Miljoenen euro’s voor projecten met een heel beperkte doelgroep                                                
en tot dusver tegenvallende resultaten (Roma Lübecksite, Opvang illegalen
Blekerijstraat)
De subsidiekraan staat meer dan ooit wagenwijd open via het Traject Middenveld-
project: welzijnsbeleid of cliëntelisme?
Jarenlang aanzuigeffect van mensen in armoede overstijgt draagkracht van onze stad
Het gevoerde integratiebeleid werkt averechts en niet-verbindend (te ruime stedelijke
financiering sociaal tolken/vertalen, poging om Nederlands-voorwaarde voor
stadsmedewerkers in te perken, enz.)
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Sociaal beleid Variaties op ‘Het ezeltje dat geld schijt’
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Inzet tijdens coronacrisis (ondersteuning schoolteams, wegwerken                             
 leerachterstand, zomerscholen) in samenwerking met Vlaams minister                                         
van onderwijs Weyts 
Uitbreiding capaciteit van de basis- en secundaire scholen (vaak met ook Vlaams geld)

Te sterke klemtoon van het stedelijk onderwijscentrum op                                             
 ‘welbevinden’ ten nadele van ‘kennis’ en ‘inhoud’ (zie in dit verband                                                
het recente Vlaamse rapport ‘Beter Onderwijs’)  
De blijvende nadruk op de thuistaal van anderstalige kinderen ontneemt hen
toekomstkansen
Het toelaten van de hoofddoek ondermijnt de emancipatorische kracht van onze
stadsscholen
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Onderwijs Tijd voor andere keuzes: kennis, Nederlands, neutraliteit
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Bij momenten niet te beroerd om een constructief oppositievoorstel                                      
goed te keuren (subsidiedatabank, criminaliteitscijfers per                              
 deelgemeente, oprichting Family Justice Center, zorgapp voor de politie)

Geen vertrouwen meer tussen de coalitiepartners: "de mantra van                                                
het ‘Verbinden’ is definitief op"
Steeds meer non-beleid door gebrek aan overeenstemming, zie vb. dossier               
 Sterrebos: stadsbestuur geeft geen advies
De burgemeester mijdt het debat: zelden aanwezig in de politieke discussies in de
gemeenteraad
Te zeer bezig met de eigen herverkiezing als burgemeester in 2024
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Leiderschap en teamwork De mayonaise pakt niet
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Geen

Het motto van deze meerderheid = “hoe meer woke hoe beter’
Het stadsbestuur wil Gent ‘dekoloniseren’: niet alleen Leopold II sneuvelt,                           
er komen ook ‘heropvoedingsmaatregelen’ allerhande en zelfs de Gentse bib moet er
aan geloven, met labels op boeken. Herinner je de aanbeveling om Pippi Langkous in de
toekomst te censureren 
Gent heeft als eerste Vlaamse stad een eigen ‘mensenrechtenraad’ die het
‘internationale beleid’ mee vorm zal geven; er komt ook een ‘middenveldparlement’ aan
Het stadsbestuur zet door met praktijktesten op de arbeidsmarkt, hoewel discriminatie
geen probleem is in de grote meerderheid van onze Gentse ondernemingen, zoals ook
recent onderzoek op vraag van het stadsbestuur nog aantoont 
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Symboolpolitiek Beste vak: een perfecte 10 op 10
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Met de N-VA blijven we ondertussen gaan voor een constructieve
oppositie in het belang van de Gentenaars. Met snedige kritiek

waar nodig en met concrete eigen voorstellen. In het dossier van
de uitbreiding van de LEZ hebben we al getoond dat de oppositie
echt kan wegen, ook op voor de meerderheid cruciale punten uit

hun bestuursakkoord.

De fut is er na drie jaar uit. Dringend tijd voor het stadsbestuur om zich te herpakken.
De vraag is of dat überhaupt nog mogelijk zal zijn met schepenen die uitspraken doen
zoals: ‘Deze stad heeft het echt nodig dat een stadsbestuur voluit gaat voor oplossingen
van de toekomst. Maar nu zal dat moeilijk worden.’ (Filip Watteeuw, 24/10)

De onderhandelingen in achterkamertjes over een stadslijst met OpenVLD, Vooruit en
CD&V en de openlijke burgemeestersambities van Groen verlammen dit stadsbestuur.
De oplossing is eenvoudig: kies als meerderheidspartijen niet voor een drie-jaar-lange-
verkiezingscampagne en werk in de plaats daarvan keihard voor de Gentenaars.
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Conclusie Werkpunten voor de komende jaren


