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Taskforce Wonen – derde open vergadering 

11 juni 2018 | Gemeenteraadszaal Stadhuis Gent 

Verslag  

 

 

Welkom 

Schepen van Stadsontwikkeling, Ruimtelijke Planning en Wonen Sven Taeldeman verwelkomt de 

deelnemers aan de derde open vergadering van de Taskforce Wonen en licht het programma toe, 

namelijk de stand van zaken van de werkzaamheden van de Taskforce Wonen met enkele concrete 

realisaties en een toelichting van het vervolgtraject. We eindigen de vergadering met de 

aankondiging van een projectoproep.  

1. Reflecties na 6 maanden taskforce wonen  

Hans Bodyn, coördinator van de taskforce, benoemt een aantal vaststellingen na zes maand 

werken: 

 Er kwam een enorme dynamiek op gang (vb. 19 werkgroepvergaderingen / 181 

geëngageerde deelnemers). 

 Samengaan van welzijn en wonen.  

 Diverse en unieke samenstelling van de werkgroepen, vaak partijen die voor het eerst samen 

rond de tafel zaten. 

 Aanbodverruiming – de zoektocht naar leegstaande panden om op korte termijn tijdelijk in 

gebruik te nemen – duurt langer dan verwacht. Het vergt tijd om partijen te bevragen en 

afspraken te maken. 

 Er is een spanning korte termijn vs. lange termijn. Maar beide sporen zijn belangrijk: ‘Geen 

kind op straat’ was een duidelijk signaal vanuit het middenveld. Tegelijkertijd moet 

structureel gewerkt worden om van Gent een andere en betere woonstad te maken. 

 De taskforce biedt de aanleiding om het bestaand aanbod van opvang en tijdelijke 

woonvormen globaal te bekijken en te onderzoeken waar leemtes zijn. 

 Er is communicatiestoornis / informatiestoornis: afhankelijk van bestuursniveau en overheid 

worden andere regels en informatie verstrekt over gelijke materie, stadsdiensten kennen 

elkaars werking onvoldoende, de burger krijgt niet altijd de juiste informatie. 

 Er heerst geen consensus over een regelluw kader. 

 cijfers en data om analyses te maken, zijn onvoldoende gekend (cf. hoeveel 

daklozen/zetelslapers, hoeveel eengezinswoningen door studenten bewoond, hoeveel niet-

conforme panden in Gent…). 

 



 
 

 

 
 
Taskforce Wonen – derde open vergadering  
11/06/2018  2 
 

2. Traject van de Taskforce Wonen tot vandaag 

 November 2017: oprichting Taskforce Wonen 

 December 2017: eerste open vergadering 

 Doorlopend: bilaterale gesprekken middenveld  

 Doorlopend: bilaterale gesprekken ifv patrimonium en aanbodverruiming  

 Januari 2018: oprichting werkgroep omkadering 

 Februari 2018: tweede open vergadering 

 Maart – juni 2018: 6 werkgroepen van start 

 Juni 2018: derde open vergadering 

 

3. Coördinatoren Hans Bodyn en Hilde Reynvoet overlopen de acties op KORTE TERMIJN  

Om mensen uit de stress van dakloosheid te helpen en hen tijd te geven om aan hun 

toekomstperspectief te werken zijn in de voorbije maanden afspraken gemaakt om verschillende 

panden in gebruik te nemen, na bilaterale gesprekken met tal van partijen (onderwijsinstellingen, 

hogere overheden, nmbs, bisdom, huisvestingsmaatschappijen…) : 

 De werkgroep omkadering zoekt de match tussen de vraag en het aanbod met volgende 

uitgangspunten:   

 Pand als vertrekpunt 

 Urgentie van de situatie 

 Tijdelijkheid in relatie tot toekomstoriëntatie  

 Logisch traject/doorstroming 

 Zoveel mogelijk ingebed in bestaande structuren 

 maatwerk 

 samenlevingsopbouw 

 Vesalius: Er worden 13 plaatsen gecreëerd voor erkende vluchtelingen via project 

transitwonen en 5 time-out kamers ingericht in een voormalige studentenwoning van de 

Hogeschool Gent, beschikbaar vanaf september 2018 voor 2 jaar.  

 S22: een of twee grote gezinnen zullen tijdelijk gehuisvest worden in voormalige leslokalen 

op een site van de UGent, binnen het project instapwonen, vanaf juli 2018. 

 Inzet van tijdelijke leegstand van panden: 42 panden zijn in gebruik of in behandeling en er 

wordt gewerkt aan systematische uitbreiding.  

 De werkgroep mobiel wonen ging van start in maart 2018 met als doel om de 

woononzekerheid van een 25-tal gekende gezinnen die in mobiele woonvorm aanwezig zijn 

in de stad, tijdelijk weg te nemen, om zo onder begeleiding samen te kunnen werken aan een 

structurele oplossing; het voorstel van de werkgroep wacht op politieke validatie en bestaat 

uit twee aanbevelingen – één terrein voor een 10-tal units beschikbaar stellen, en aan sites in 

ontwikkeling met tijdelijke socio-culturele invulling, ook een tijdelijke woonfunctie koppelen 

voor 1 à 2 huishoudens/units (cf. conciërgefunctie). 
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 Er is een leegstandscoach aangesteld door het stadsbestuur om leegstand in Gent beter te 

monitoren.  

VRAGEN uit het publiek 

- Heeft de werkgroep mobiel wonen de piste van de ‘woonwagenterreinen’ verkend? 

Ja. Er is één doortrekkersterrein in onze stad voor groepen die echt ‘doortrekken’. Woonwagens mogen 

daar tot maximaal 5 maal per jaar een periode van maximaal 3 weken staan, er zijn 25 plaatsen. De 

doelgroep voor het nieuw aan te leggen terrein is verschillend. Het zijn mensen die noodgedwongen in 

caravans, barakken, auto’s e.d. wonen, en die nood hebben aan een ‘vaste plek’.  Er wordt dus een 

terrein gevraagd met andere voorschriften inzake tijdelijkheid – veel ruimer – zolang als nodig is om 

aan een structurele oplossing te werken, afgebakend, met sanitair, elektriciteit en water. 

- Bepaalde huisvestingsmaatschappijen verhuren leegstaande panden aan  een anti-

kraakfirma Camelot. Hoe staat de stad daartegenover?  

Vanuit de Stad Gent en de taskforce wonen worden sociale huisvestingsmaatschappijen 

bevraagd om leegstaande panden via het project leegstand (CAW/Stad Gent) ter beschikking 

te stellen. Voortschrijdend inzicht leidt ertoe dat contracten tussen SHM en anti-kraakfirma 

worden stopgezet, ook al wordt op Vlaams niveau aanbevolen dergelijke piste te volgen. Deze 

woningen zullen aan het project leegstand worden toegevoegd. 

- Valt het te verantwoorden dat kosten worden gemaakt om panden klaar voor sloop, nog in 

gebruik te nemen voor tijdelijke wooninvulling? 

Uiteraard wordt een grondige kosten-baten analyse gemaakt. Kosten voor het bewoonbaar 

maken van een leegstaand pand mogen niet hoger liggen dan de huurprijs die we zouden 

betalen op de private markt. Maar we moeten snel kunnen ageren op de crisissituatie en dus 

korte termijnoplossingen aangrijpen en tegelijk werk maken van structurele oplossingen op 

lange termijn.   

- Hoe wordt bepaald wie een pand krijgt toegewezen?  

Het is een erg moeilijke oefening. Indien een pand niet kan worden ingeschakeld in een 

bestaand project (leegstand, instapwonen, doorgangswoningen, transitwonen, …) lijkt het 

onbegonnen werk om prioriteiten te stellen over wiens nood het hoogst van al is. Tal van 

dakloze huishoudens kampen met moeilijke specifieke problematiek, daarom wordt de 

urgentie momenteel als belangrijkste criterium gezien en wordt op de werkgroep 

omkadering, waar alle toeleiders vertegenwoordigd zijn, in overleg bepaald welk huishouden 

best matcht met welk pand.   

Momenteel wordt nog gewerkt aan het kader voor de toewijs.  
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4. Trekkers van de verschillende werkgroepen overlopen de acties op MIDDELLANGE EN LANGE 

TERMIJN  

a. Werkgroep modulair bouwen en wonen (Anne Baudewijn) 

 Er is politiek akkoord om op een terrein in de  Derbystraat een 10-tal woonunits te 

plaatsen gedurende 5 jaar. 

 De aankoop van containerwoningen  kan snel uitgevoerd worden. Na 5 jaar kunnen 

ze elders worden geplaatst. Andere vormen kunnen ook, mits er meer tijd is voor 

uitvoering. 

 Sogent maakt grond bouwrijp en schrijft bestek uit. Er wordt voorzien dat een 14-tal 

maanden nodig zijn voor ingebruikname (bestek – openbaar onderzoek – uitvoering). 

 Er wordt gezocht naar beheermodel: gesprek met gekende partners is gaande. 

 WG omkadering zal toewijsbeleid bepalen. 

 Is de bedoeling om dit experiment op te schalen. Daarom wordt zowel piste van 

schakelen als van stapelen onderzocht. 

 Raming kostprijs: 950.000€ in 2019. Nog niet in de meerjarenplanning van de stad. 

 Er wordt aandacht besteed aan het belang van samenlevingsopbouw op de site, met 

de nieuwe bewoners en omwoners 

 

b. Werkgroep samenhuizen (Caroline Beyers) 

 Grootste opkomst uit alle geledingen: maatschappelijke noodzaak is zeer groot. 

 Er wordt gewerkt op visie – prospectie – breder kader 

 Er wordt gewerkt rond 5 aanbevelingen: hospitawonen uitbreiden, kamerwoningen 

vergunnen via erkende organisaties vr kwetsbare woongroepen, Label per pand 

(ruimtelijk in orde, vergund, …) toekennen, fiscale instrumenten om eigenaars te 

overtuigen in het leven roepen en werken rond heldere communicatie: Wat kan en 

mag wel?   

 Vandaag wordt een klein stukje van samenhuisverhaal gelanceerd Deel uw huis, geef 

een thuis -  zorgwonen, hospitawonen en tijdelijk wonen - 3 toegelaten 

gereglementeerde wormen van samenhuizen in Gent. 

 

c. Werkgroep private huurmarkt (Hilde Reynvoet) 

 Nultolerantie voor slechte woningkwaliteit 

 Tijdelijk wonen cruciaal om te kunnen handhaven 

 Werk maken van leegstandsbeleid 

 Geen studenten in woningen die niet voor hun bedoeld zijn - Absolute nood aan 

grootschalige studentenhuisvesting 

 Stedenbouwkundige voorschriften in dienst van  een betaalbaar huuraanbod  
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d. Werkgroep sociale huurmarkt (Kristof Gielen) 

 Context zit tegen: gronden zijn duur, patrimonium aan renovatie toe, nieuwbouw is 
verlieslatend 

 We maken plan-instrumentarium dat uitvoerbaar is met kapitaal en personeel 
 We zoeken gronden, sites, panden, en werken aan verdichting 
 Keuzes uit het verleden bijsturen (stadsvernieuwing, …) 
 Lokaal eisenpakket 
 Bestaand model stuit op haar grenzen. Er is versnelling in kwaliteitsverbetering, maar 

uitval zorgt dat cijfers niet verbeteren. Er is nood aan aanvullend sociaal huuraanbod 
- nieuwe SPV model (special purpose vehicle) biedt uitkomst 

 Dialoog met Vlaanderen aanhouden.  
 

e. Werkgroep kwaliteitsvol samenleven in sociale hoogbouw/woningconcentraties 

 Deze werkgroep wordt getrokken vanuit sociale regie binnen departement welzijn en 

gelijke kansen. 

 Sociale regisseurs ondervinden dat de kwetsbaarheid van bewoners toeneemt. 

Sociale huisvestingsmaatschappijen zetten in op grootschalige renovaties. Dat biedt 

een opportuniteit om preventieve maatregelen te nemen, zodat bewoners hun 

leefomgeving positief evalueren. Nu al is duidelijk dat er nood is aan: 

 Continuïteit 

 Vast aanspreekpunt 

 Langlopende projecten 

 Ontmoetingsruimtes 

 Functionele groenruimte 

 Herkenning (anoniem ontworpen terwijl ze liever eigenheid willen inbrengen) 

 Focus op functiemix 

 Pilootproject zal opgezet worden in Groenebriel 

 

 

VRAGEN uit het publiek 

- Er wordt gevraagd naar de hoge kostprijs voor het in gebruik nemen van wooncontainers 

in de Derbystraat. Kan er niet meer voor het geraamde budget?  

Het is absoluut de wens van het stadsbestuur dat de aanwezige expertise in Gent wordt 

ingezet. Verder onderzoek en inbreng is welkom in de werkgroep, maar het is de bedoeling 

om op zeer korte termijn producten te leveren. Het stigmatiserende begrip ‘container’ dekt de 

lading van het project niet; vandaar 'modulair wonen'. Het geraamde totaalbedrag is vrij 

hoog, maar er is rekening mee gehouden dat de modulaire units door frequent verhuizen 

intensief onderhoud zullen nodig hebben. 
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- Het Hof van Cassatie heeft een uitspraak gedaan (op 9/10/2017) over samenhuizen: 

iemand met een RVA-uitkering als samenwonende vocht dat aan en kreeg van de rechter 

gelijk: RVA moet hem/haar beschouwen als alleenstaande. Wat is de impact van het 

vonnis? Schepen van Seniorenbeleid, Werk, Armoedebestrijding en Openbaar Groen Rudy 

Coddens beschouwt het als precedent, maar benadrukt dat het over een RVA-uitkering ging, 

niet over een leefloon. Het OCMW kan grotendeels zelf beslissen of een leefloon 

alleenstaande of een leefloon samenwonende kan worden uitgekeerd, echter ook binnen de 

lijnen van de (federale) regelgeving. Zo heeft het OCMW Gent afspraken over jongeren die 

alleen gaan wonen (maar soms in hetzelfde huis) en hebben zij ook afspraken over 

hospitawonen. De POD MI (dat is de (federale) Programmatorische OverheidsDienst 

Maatschappelijke Integratie – de aansturende federale administratie van de OCMW’s) volgt 

het gegeven over de samenwonende jongeren (en hun categorie als alleenstaande).  

- Wat is het vervolgtraject voor de werkgroep samenhuizen? Sinds 2010 worden 

aanbevelingen voor het thema voorgelegd, wanneer kunnen we landen met concrete 

acties? 

Het is de bedoeling dat de werkgroep doorgaat na de verkiezingen, en bij de nieuwe stedelijke 

bestuursploeg en na de federale verkiezingen ook bij de hogere overheden, een concreet plan 

op tafel kan leggen. 

- Met de campagne ‘Deel uw huis. Geef een thuis’ wordt slechts over een deel van het 

samenhuisverhaal geïnformeerd. Is dat geen gemiste kans? 

Juridisch bestaat alleen een een- of meergezinswoning; kamerwoning wordt niet meer 

vergund. Dus een samenhuiswoning bestaat momenteel niet. Over artikel 5 – dat er iemand 

in huis genomen kan worden zonder sancties, onder meer om alleenstaande vluchtelingen op 

te nemen –  is nog nooit eerder gecommuniceerd. Een wijziging van het Algemeen 

Bouwreglement duurt minstens 2 tot 3 jaar. Dus was het onze plicht om zo snel mogelijk 

bekend te maken wat wel al kan. 

- Kan in een van de werkgroepen ook een traject worden opgezet rond opvang van 

jongvolwassenen 18+1dag? Het zou bijvoorbeeld goed zijn internaten en 

jeugdopvanghuizen in de vakanties open te houden in Gent.  

De suggestie wordt meegenomen in de voortzetting van de taskforce.  

- De gepresenteerde aanbevelingen voor de werkgroep aanbodverruiming sociale huur, zijn 

een voorafname op het debat dat nog verder gevoerd moet worden in de werkgroep zelf, 

die is nog in een beginstadium.  

De trekker van de werkgroep erkent dit punt, en iedereen is het er over eens dat het  

belangrijk is samen met ambtenaren, middenveld en vrijwilligers aan een gedragen visie te 

werken, en ons niet te vergalopperen. 
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- Waar kunnen organisaties die dagelijks met kwetsbare groepen in precaire 

woonomstandigheden werken (o.a. De Sloep, werkgroep Gezinnen In Precaire Situatie), 

melden welke woningen in bouwvallige staat zijn en/of door huisjesmelkers worden 

uitgebaat? Er worden inventarislijsten bijgehouden. Bij een wissel van huurders zou 

kunnen worden ingegrepen. Er is opvolging nodig. 

De Stad neemt het verder op met de Dienst Toezicht, om de organisatie van de opvolging 

structureel in te bedden. De controle van de handhaving nadat een woning 

onbewoonbaar/ongeschikt is verklaard, is een Vlaamse bevoegdheid.  

Er wordt ook gewezen op de rol van de Huurdersbond Oost-Vlaanderen. Zij kunnen huurders 

helpen. 

- Er wordt gevraagd naar verslagen van de werkgroepen en de mogelijkheid tot het 

aanbrengen van agendapunten. 

Iedereen kan bij een werkgroep aansluiten. Contactgegevens op de website van de Stad Gent: 

https://stad.gent/wonen-verbouwen/taskforce-wonen/werkgroepen-taskforce-wonen    

U kan via trekkers verslagen opvragen. Op de volgende open vergadering in september zal 

een globale nota van de aanbevelingen van alle werkgroepen beschikbaar zijn.    

- Kan de werkgroep aanbodverruiming sociale huur zich buigen over de nefaste gevolgen 

van het principe van ‘de rationele bezetting’ (Vlaamse bevoegdheid) en daar 

aanbevelingen over formuleren? 

Ja, dit punt wordt opgenomen in de werkgroep. 

- Wat is het statuut van de aanbevelingen van de werkgroepen? Zijn ze politiek gevalideerd? 

Nee, niet alle aanbevelingen zijn al behandeld door de huidige bestuursploeg. Ze zijn ook nog 

niet allemaal begroot. Alleen de campagne rond de huidige vormen van samenhuizen kan 

worden afgeklopt. Alle andere zijn nog in beraadslaging.  

 

5. Budget 

Voor 2018 is voor de taskforce wonen 500.000 euro vrijgemaakt. Dit budget wordt verdeeld: 

- Opvang incl. Vesalius-project 20% 

- Project leegstand  20% 

- SVK     20% 

- Instapwonen    10% 

- Projectoproep   30% 

 

6. Projectoproep 

Naar analogie met het ‘burgerbudget, wil de Stad een voorstel doen voor een experimentele 

“projectoproep huisvesting” voor het middenveld. In tijden van “co-creatie” en “actieve 

participatie” van burgers bij het beleid kunnen ook op vlak van huisvesting inspirerende 

voorstellen gedaan worden. Met deze projectoproep wil de stad de werking van organisaties die 
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instaan voor het begeleiden van specifieke doelgroepen op de private huurwoningmarkt, 

ondersteunen; in de volgende open vergadering zal de projectoproep concreet worden 

gelanceerd.  

 

7. Vervolgtraject 

Na alle bilaterale gesprekken bij de opstart van de taskforce wonen, werken nu sinds maart een 

aantal werkgroepen aan concrete aanbevelingen, die in de komende periode politiek moeten 

worden gevalideerd. 

12 september 2018 (14.00 tot 18.00 uur): 4de Open Vergadering met bezoek van Leilani Farha 

(CERA/UN)  

- Kans om wisselwerking tot stand te brengen 

- Verder werken aan concrete aanbevelingen voor de volgende legislatuur 

- Aanbodverruiming verder realiseren  

 

Er wordt vanuit publiek gesuggereerd om het onderwijsveld nauwer te betrekken bij de taskforce 

wonen, en gepleit voor een ontmoeting met verschillende overheden op Europees, federaal en 

Vlaams niveau. Ten slotte wordt ook de Koning Boudewijnstichting genoemd voor mogelijke 

samenwerking. 

 

8. Schepen Taeldeman bedankt de deelnemers van de derde open vergadering voor hun komst en 

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


