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Taskforce Wonen – open vergadering 2 

Verslag  

Welkom 

Schepen van Stadsontwikkeling, Ruimtelijke Planning en Wonen Sven Taeldeman verwelkomt de 
deelnemers aan de tweede open vergadering van de Taskforce Wonen en licht de agenda van de toe, 
namelijk de stand van zaken van de werkzaamheden van de Taskforce Wonen met enkele concrete 
realisaties en een toelichting van de geplande werkzaamheden. We eindigen de vergadering vandaag 
met de oprichting van en een oproep tot deelname aan de verschillende werkgroepen van de 
Taskforce Wonen.  

1. Samenstelling en doel van de Taskforce Wonen aan de hand van een infographic 
Waar situeert de Taskforce Wonen zich en wie is er met welk doel in vertegenwoordigd?  

 

2. Traject van de Taskforce Wonen tot vandaag 
a. November 2017: oprichting Taskforce Wonen 
b. December 2017: eerste open vergadering 
c. Doorlopend: bilaterale gesprekken middenveld  
d. Doorlopend: bilaterale gesprekken ifv patrimonium en aanbodverruiming  
e. Januari 2018: oprichting werkgroep omkadering 
f. Februari 2018: tweede open vergadering 
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3. Schepen van Seniorenbeleid, Werk, Armoedebestrijding en Openbaar Groen Rudy Coddens licht 
de realisaties betreffende het welzijnsluik toe: 

a. 2 extra plaatsen in de nachtopvang voor gezinnen met kinderen: momenteel zijn alle 4 
de plaatsen ingenomen 

b. reguliere nachtopvang: kent een hoge bezetting dit jaar, ook door gezinnen met kinderen 
c. overleg met het CAW in een zoektocht om de nachtopvang gezinsvriendelijker te maken 

om een zo goed mogelijk antwoord te bieden op deze zeer schrijnende situaties 
d. zowel aandacht voor acute noden als meer structurele oplossingen, met oog voor het 

evenwicht tussen de verschillende doelgroepen 
 

4. De coördinator van de Taskforce Wonen bundelt de signalen uit de (nog steeds lopende) 
bilaterale gesprekken met het middenveld aan de hand van de verschillende thema’s: 

a. (Nood)opvang 
Vraag naar een diversifiëring van de opvanginitiatieven naargelang de doelgroep en de 
vraag naar meer begeleiding  van de gebruikers van de opvanginitiatieven. 

b. Tijdelijk wonen en kostendelend samenwonen 
Vraag naar een wettelijke omkadering van verschillende experimentele woonvormen (in 
het bijzonder samenhuizen), nadenken over mobiel en modulair wonen en de 
domicilieproblematiek bij tijdelijke (en/of gedeelde) woonvormen.  

c. Leegstand  
Vraag om te werken rond leegstand maar ook nood aan correcte informatie rond 
leegstand.  
De Taskforce Wonen kan alvast melden er een stedelijk meldpunt leegstand actief is, dat 
de Taskforce Wonen een aparte werkgroep aan dit thema zal wijden en dat de Stad 
binnenkort een leegstandscoach zal inzetten. De coach wordt het aanspreekpunt rond 
leegstand en zal de verschillende aspecten van het leegstandsbeleid coördineren.  

d. Sociaal wonen 
De lange wachtlijsten, nood aan aanbodverruiming, administratieve vereenvoudiging 
(centraal inschrijfsysteem en actualisatie), transparantie rond de voorrangsregels etc.  

e. Privaat wonen 
De scope van het stedelijk woonbeleid: gelijke toegang tot betaalbaar en kwalitatief 
wonen, met woonzekerheid voor elke Gentenaar. Meteen ook de belangrijkste signalen 
betreffende dit thema.   

f. Informatie 
Vraag naar informatie op maat doorheen de verschillende thema’s.  
 

5. Verschillende actoren werden reeds bevraagd in de zoektocht naar patrimonium om in te zetten 
binnen de Taskforce Wonen: 

a. onderzoek van het stadspatrimonium en bevraging van de hogere overheden  
b. onderwijsinstellingen 
c. mobiel en modulair wonen (verschillende actoren) 
d. de sociale huisvestingsmaatschappijen en het sociaal verhuurkantoor 
e. het bisdom 
f. een oproep aan de bredere Gentse bevolking (volgt nog) 
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6. En de werkgroep omkadering denkt parallel na over de match tussen de vraag en het aanbod :  
a. Wat doet de Taskforce Wonen voor wie en met welke finaliteit? 
b. Aan de hand van volgende uitgangsprincipes: 

i. Tijdelijkheid ifv finaliteit en toekomstoriëntatie  
ii. Logisch traject/doorstroming 

iii. Zoveel mogelijk ingebed in bestaande structuren 
iv. Gevarieerde methodische aanpak  
v. Duidelijke spelregels op maat 

vi. Duidelijke en herkenbare toegangspoort 
vii. Aandacht voor diverse doelgroepen en voor kinderen in het bijzonder 

c. Voorlopige leden van de werkgroep: CAW, OCMW, Dienst Wonen en het middenveld. 
Geïnteresseerden in deze werkgroep kunnen zich vandaag aansluiten.  

d. Bij deze ook een oproep aan de deelnemers van de Taskforce Wonen om gekende 
hulpvragen over te maken aan de Dienst Wonen.  
 

7. Werven Taskforce Wonen: situatie vandaag 
a. Stad Gent: Blazoenstraat, Ursulinenstraat, Kastanjestraat en Rodekoningstraat. 

Onderzoek van verschillende panden naar bruikbaarheid voor opvang, tijdelijk en 
structureel wonen.  

b. Hogere overheden: verkennende gesprekken met een duidelijk engagement om hun 
patrimonium te screenen. De screening zal zich niet beperken tot gebouwen maar zal 
ook gronden in overweging nemen. Half maart volgt een terugkoppeling van de 
screening door de hogere overheden.  

c. Bisdom: verschillende kerkelijke actoren werden aangesproken (Bisdom, Broeders Van 
Liefde, …) en plaatsbezoeken en gesprekken werden ingepland.  

d. Onderwijsinstellingen: Hogent (Vesalius), UGent (S22), Viso (containers) maar wat betreft 
de hoger onderwijsinstellingen ook inzetten van onderzoek en knowhow ivm tijdelijk 
wonen en experimentele woonvormen.  

e. SoGent: onderzoek naar gronden voor het realiseren van modulair wonen 
 

8. Wat het dossier Stokerijstraat betreft 
De Stad startte een traject met alle gezinnen in opzeg, wat al tot een oplossing leidde voor een 
aanzienlijk aandeel van de bewoners. Met de rest van de bewoners blijft hard gewerkt worden 
aan een individuele oplossing. Mogelijk zal de Stad in dit dossier niet voor iedereen een  
oplossing kunnen bieden, alsook voor andere Gentse gezinnen die in een gelijkaardige situatie 
verkeren. De Stad is zich bewust van het feit dat dit dossier kan leiden tot een grote plotse 
instroom in de opvanginitiatieven en denkt na over mogelijke scenario’s.  
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Vragen uit het publiek 

• Kan de Stad niet in plaats van de plaats van de eigenaar een invulling geven aan 
leegstaande panden?  
In se is dit de vraag naar sociaal beheer, dit is Vlaamse materie en de geldende wetgeving 
wordt momenteel gewijzigd. Zodra het wetgevend werk rond is zal de Stad stappen zetten om 
dit beheer toe te passen.  
Anderzijds werkt de Stad ook samen met Sogent in het kader van krotbestrijding, waarbij 
Sogent verkrotte panden opkoopt en ofwel sloopt en als kavel terug op de markt brengt ofwel 
renoveert en de woning terug op de markt brengt.  

• Wordt de aangeboden infrastructuur gecontroleerd op asbest?  
Uiteraard wil de Stad geen mensen onderbrengen in infrastructuur die een gevaar kan 
opleveren voor de gezondheid en neemt ze de nodige voorzorgen (asbestcheck). 

• De Taskforce Wonen legt momenteel sterk de nadruk op opvang en tijdelijke oplossingen, 
wat met de grote gezinnen? Moeten zij van tijdelijke oplossing naar tijdelijke oplossing 
verhuizen?  
De tijdelijke oplossingen strekken ertoe deze gezinnen uit de overlevingsmodus te tillen en 
hen de nodige rust te geven zodat zij de moed en energie vinden om opnieuw te beginnen. Op 
het langetermijnspoor zal de Taskforce Wonen uiteraard werken aan bv. grotere 
wooneenheden binnen de sociale huisvesting. Daarnaast moet de Stad ook zoeken naar 
manieren om actuele onderbezette sociale woningen terug vrij te maken en toe te wijzen aan 
kandidaat-huurders die beantwoorden aan de rationele bezetting. De Stad kan de zittende 
huurder(s) van onderbezette sociale woningen echter niet dwingen om te verhuizen. De Stad 
alsook het middenveld kan wel rond sensibiliseren rond deze problematiek en mogelijks kan 
ook het netwerk van de huurder hem of haar warm maken voor een verhuis naar een kleinere 
woning.    

• Moet de Taskforce Wonen niet geflankeerd worden door een Taskforce Werk? Namelijk 
wringt daar voor veel doelgroepen het schoentje: het niet of onvoldoende beschikken over 
en inkomen om aan een woning te raken en/of die te houden.  
Zie ‘Gent: Stad in werking’ dat mensen activeert en begeleidt in het kader van duurzame 
tewerkstelling. Iedereen is ervan overtuigd dat duurzaam werk de beste stepping stone is 
maar we moeten blijven investeren in de mensen zelf zodat ze richting werk kunnen stappen.  

• Komen de te herbestemmen kerken in aanmerking voor wonen? 
De Stad heeft een agenda voor de te herbestemmen kerken maar de Taskforce Wonen neemt 
deze vraag zeker op met de bevoegde schepen. Het bouwen van woonunits in een kerk werd 
wel reeds onderzocht (Brugse poort) en bleek moeilijk uitvoerbaar en zeer duur, waarbij het 
risico bestaat dat de Taskforce Wonen aan zijn doelgroepen voorbij loopt.  

• De Stad maakte 10 miljoen euro vrij voor de stedelijke sociale huisvestingsmaatschappij 
Woningent, krijgen de andere SHM’en ook bijkomende middelen toegewezen?  
De Stad Gent is hoofdaandeelhouder van WiG en het is de grootste stedelijke SHM met een 
zeer specifieke problematiek: het patrimonium is sterk verouderd en de inkomens van de 
huurders zodanig laag dat sociaal verhuren niet rendabel is, laat staan middelen genereert 
om de kwaliteit van het patrimonium in stand te houden of te verbeteren. Vandaar ook de 
bijkomende middelen op korte termijn, maar uiteraard zal de Stad ook nadenken over een 
oplossing van deze problematiek op de lange termijn.  
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• Een deelnemer meldt dat de Koning Boudewijnstichting middelen vrijmaakt voor het 
Betlehemproject, waarbij kerkelijk patrimonium (sociaal) verhuurd wordt aan kwetsbare 
doelgroepen vnl. in samenwerking met het sociaal verhuurkantoor. De Taskforce Wonen kan 
dit meenemen in de gesprekken met het bisdom.  

• Bekijkt de Taskforce Wonen de mogelijke oplossingen voor de woonproblematiek ook 
ruimer dan de binnenstad?  
Uiteraard, maar de oplossingen moeten ook steeds in functie van de draagkracht van de 
gezinnen en de begeleidingsmogelijkheden gezien worden. Het heeft bv. weinig zin om een 
gezin met een laag inkomen op te zadelen met grote verplaatsingskosten om naar school, op 
het werk of bij de hulpverlening te raken.  

• Buigt de Taskforce Wonen zich ook over de inkrimping van de private huurmarkt en hoe 
men die tegen kan gaan?  
De Taskforce Wonen wijdt een aparte werkgroep aan de problematiek van de private 
huurmarkt, niet enkel wat betreft aanbodverruiming (of behoud van het bestaand aanbod) 
maar ook wat betreft aspecten zoals betaalbaarheid, kwaliteit en gelijke toegang. Deze 
werkgroep zal zich ondermeer buigen over de vraag hoe de Stad verhuurders kan overtuigen 
om te blijven verhuren en bv. niet over te gaan tot verkoop als zich een kwaliteitsverbetering 
opdringt. 

• Voorziet de Taskforce Wonen ondersteuning voor logistiek en klusjes bij ingebruikname 
woningen?  
Voorlopig volstaan de klassieke systemen en is nog geen bijkomende inzet vereist. 

• Rond de omkadering: hoe gaat de Taskforce Wonen prioriteiten bepalen? 
De Taskforce Wonen kan hier nog geen antwoord op bieden, maar de werkgroep omkadering 
werkt hier wel aan. Het zijn ethische kwesties waarin moeilijk keuzes kunnen gemaakt 
worden. Vast staat dat kinderen een belangrijke rol zullen vervullen. Ook het aanbod 
(patrimonium) zal veel bepalen (typologie vs. doelgroep). 
 

9. Oprichting van de werkgroepen van de Taskforce Wonen en oproep tot deelname. 
De diepgaandere uitwerking van de verschillende sporen en oplossingen wordt nu toevertrouwd 
aan verschillende werkgroepen. In juni koppelen de werkgroepen hun werkzaamheden terug op 
de derde open vergadering en laten we hun voorstellen politiek valideren. 
 
Hier volgt een opsomming van de werkgroepen die opgericht worden met mededeling van de 
bevoegde trekkers. Geïnteresseerden kunnen zich vanaf nu aanmelden voor de werkgroepen.  
 

a. werkgroep omkadering > Hans Bodyn 
b. werkgroep modulair wonen > Anne Baudewijn 
c. werkgroep tijdelijk/verplaatsbaar wonen > Irmine Vermandere 
d. werkgroep samenhuizen > Caroline Beyers 
e. werkgroep aanbodverruiming private huurmarkt > Sofie De Vlieger 
f. werkgroep aanbodverruiming sociale huurmarkt > Kristof Gielen 

 
10. Schepen Taeldeman bedankt de deelnemers van de tweede open vergadering voor hun komst en 

drukt zijn voornemen uit om de Gentse wooncrisis op alle mogelijke fora aan te kaarten.  


