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Inleiding
Deze woonbeleidsnota is een vertaling van de beleidskeuzes wonen uit het bestuursakkoord van het
Gentse stadsbestuur. De nota is gestoeld op relevante cijfers en trends, de context van de Gentse
woonmarkt, kennisdeling, jarenlange ervaring van de vele actoren die in Gent actief zijn en het
wettelijk kader.
De woonbeleidsnota geeft een overzicht van overwegend nieuwe beleidsacties voor wonen. De Stad
Gent heeft een degelijk regulier beleid waarover deze nota niet uitweidt. Om enkele voorbeelden te
noemen: de Stad informeert de Gentenaar op allerlei manieren over woonpremies, regelgeving,
sociale huisvesting, duurzaam verbouwen, enz.; de Stad biedt dienstverlening aan alle burgers in de 5
Woonwinkels1 waar elke woonvraag een antwoord op maat krijgt; de Stad heeft
samenwerkingsovereenkomsten met verschillende woonactoren2; de Stad organiseert advies- en
inspraaktrajecten via overlegorganen en bewonersvergaderingen; de stedelijke diensten, het OCMW
Gent en sogent werken nauw samen. Het is dus niet de bedoeling een exhaustief overzicht van alle
reguliere beleidsacties van de Stad te brengen. De nieuwe acties duiden de accenten die het
stadsbestuur deze legislatuur in het woonbeleid wil leggen. Woonbeleid is complex en meerdere
acties grijpen in op elkaar. Omwille van de leesbaarheid worden bepaalde accenten afzonderlijk
benoemd veeleer dan gegroepeerd. Het mag ook duidelijk zijn dat verschillende acties door
wisselende actoren zullen uitgewerkt worden, actoren die zoveel mogelijk benoemd worden.
Het document bestaat uit drie delen.
Het eerste deel geeft een kernachtig overzicht van de relevante demografische, sociale en
economische cijfers en situeert de ‘feitelijke’ context van het Gentse woonbeleid.
Het tweede deel schept aan de hand van die cijfers en feiten het kader voor de Gentse kijk op het
woonbeleid, een kijk die met veel achtergrondinformatie wordt geduid. De maatschappelijke context
is er niet enkel één van cijfers en trends over wonen. Het woonbeleid bevindt zich ook op het
kruispunt van vele andere beleidsdomeinen zoals welzijn, duurzaamheid, armoede, gezondheid,
ruimtelijke planning, stadsontwikkeling, milieu, economie, mobiliteit, onderwijs, werk, jeugd … Het is
niet de bedoeling acties van andere beleidsdomeinen over te nemen, het is wel nodig om de
samenhang met andere beleidskeuzes te bewaken. Naast de veelheid van invalshoeken naargelang
het raakvlak met een ander beleidsdomein, heeft ook de diversiteit aan doelgroepen een impact op
beleidskeuzes. Een beleidsnota is niet gericht op ‘een inwoner’ maar op concrete gezinnen met elk
hun eigen noden en mogelijkheden: alleenstaanden, gezinnen met of zonder kinderen, senioren,
personen met een beperking, etnisch-culturele minderheden, … De aandacht gaat de ene keer naar
de economische situatie, de andere keer naar specifieke toegankelijkheidsnoden, discriminatie,
zorgnoden, leefbaarheid, duurzaamheid, … of een combinatie van meerdere behoeften.
Niet te onderschatten zijn een aantal belangrijke ‘externe’ factoren die de context van wonen in Gent
uitmaken. Een stad heeft hier vaak nauwelijks of geen invloed op: het zijn maatschappelijke
1

Woonwinkels: Rabot-Brugse Poort (Buurtcentrum), Sint-Amandsberg (Buurtcentrum), Ledeberg
(Welzijnsknoop), Sluizeken-Tolhuis-Ham (Buurtcentrum), Gent Zuid (Administratief Centrum).
2
Bijlage I: Overzicht van de woonactoren.
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bewegingen, internationale invloeden en macro-economische processen. Ook het uitgebreid
Europees, federaal en Vlaams wettelijk kader3 is uiteraard zeer bepalend. De Vlaamse Wooncode
bepaalt de contouren voor woonkwaliteit, de huurwet de regelgeving omtrent huren en verhuren, er
is het Decreet Grond- en Pandenbeleid, er is regelgeving rond duurzaamheid, de Codex Ruimtelijke
Ordening, …
Dit alles is de achtergrond van de visie van het Gentse stadsbestuur op woonbeleid, die hierna wordt
uiteengezet aan de hand van zeven ‘fundamenten’. Deze fundamenten van het Gentse woonbeleid
resulteren uit de beleidskeuzes in het bestuursakkoord, de cijfers, de context, het wettelijk kader. De
Stad Gent kiest nadrukkelijk voor een gezinsvriendelijk woonbeleid met een voldoende, passend,
veilig, kwalitatief, betaalbaar woonaanbod; voor een sociaal woonbeleid; voor misbruikbestrijding;
voor nieuwe woonvormen; voor een kindvriendelijke woonomgeving; voor een actief en
aanmoedigend woonbeleid en voor een sturend, gedragen en onderbouwd woonbeleid.
De zeven fundamenten zijn de prioritaire invalshoek van het woonbeleid. Het is een uitdrukkelijke
keuze om vanuit die zeven invalshoeken een veelheid aan acties te ontwikkelen die vanuit
complementariteit vorm geven aan het woonbeleid van de Stad Gent. Het streefdoel is een veelzijdig
woonbeleid dat maximaal tegemoet komt aan de noden van individuen en groepen.
De zeven fundamenten van het woonbeleid van de Stad Gent luiden als volgt:
1.

Voldoende en passend, veilig, kwalitatief, betaalbaar aanbod

Goed wonen is een grondwettelijk basisrecht. Het Gentse woonbeleid streeft naar een
passend en voldoende, kwalitatief4, betaalbaar woonaanbod met minstens basiscomfort voor
álle huishoudens en inwoners van de stad. Het aanbod is divers naar alle groepen en omvat
zowel grondgebonden woningen als appartementen in de koop- en huursector en in de
sociale woningbouw. Onze ambitie stopt niet bij basiskwaliteit en energiezuinigheid,
duurzaamheid op lange termijn is eveneens belangrijk: woonbeleid is tevens klimaatbeleid.
2.

Sociaal woonbeleid

We zien een goed woonbeleid ontegensprekelijk als een sociaal beleid. Sociaal betekent dat
we niemand willen uitsluiten. We zetten in op voldoende sociale huisvesting en andere
vormen van betaalbaar wonen voor de Gentenaren met een beperkt inkomen. Maar ‘sociaal’
betekent ook aandacht voor de renovatienoden inzake basiskwaliteit en energiezuinigheid
voor wie met veel moeite een oude woning kocht. Sociaal is ook zorg dragen voor de meest
kwetsbaren: expliciet aandacht besteden aan huishoudens die (dreigen) geen gelijkwaardige
toegang (te) hebben tot kwalitatieve huisvesting. Dit houdt ook in dat we inzetten op het
vermijden van uithuiszetting en dakloosheid. Stad en OCMW werken nauw samen en ons
woonbeleid is afgestemd op het armoedebeleid in Gent.

3

Bijlage II: Overzicht van de wetgeving en de regelgeving inzake wonen.
Kwalitatief volgens het Decreet Vlaamse Wooncode betekent: voldoen aan de minimale wettelijke vereisten
van kwaliteit en veiligheid. Het gebrek aan basiskwaliteit bij woningen wordt zwaar onderschat.
4
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3.

Misbruikbestrijding

We dulden geen misbruiken, uitbuiting of onveilige woningen in onze stad. We bestrijden
huisjesmelkerij en krotverhuur, we voorkomen kraken, we maken onveilige woningen veilig.
We dulden geen discriminatie op de huurmarkt.
4.

Nieuwe woonvormen

Het stijgend aantal inwoners, kleine huishoudens, veranderende gezins- en
samenlevingsvormen, het gevaar van een stadsvlucht van (middenklasse)gezinnen met jonge
kinderen, de grenzen van de woningdichtheid, de economische realiteit, … dwingen ons als
lokale overheid om na te denken over andere woonvormen en om vernieuwende oplossingen
aan te reiken.
De nieuwe mogelijkheden zijn legio. We willen in die context onder andere cohousing
promoten, hospitawoningen mogelijk maken, private bouwgroepen aanmoedigen, solidair
wonen aanmoedigen, coöperatieven stimuleren en experimenteren met de mogelijkheden
van Community Land Trust.
5.

Kindvriendelijke woonomgeving

Een woonbeleid is een beleid dat ook uitspraak doet over de woonomgeving. Een aangepaste
woonomgeving is een veilige, gezonde en toegankelijke woonomgeving met een maximale
bereikbaarheid. Een omgeving die aangenaam en groen is en die binnen de stedelijke
dichtheid voldoende ruimte laat voor leven, spelen en ontmoeting.
Gezinnen met kinderen moeten zich thuis voelen in Gent en moeten voldoende aantrekkelijke
woonmogelijkheden hebben. Het is erg belangrijk dat hier ook rekening mee gehouden wordt
bij nieuwe woonprojecten. Die moeten gescreend worden op kindvriendelijkheid. Dit is ook
van belang bij renovatie, stadsvernieuwingsprojecten en de heraanleg van de woonomgeving.
6.

Actief en aanmoedigend woonbeleid

We kijken niet langs de zijlijn hoe de woonstad zich ontwikkelt, maar voeren als Stad een
dynamisch en aanmoedigend woonbeleid.
De Stad heeft een grote rol te spelen om toegankelijke en betrouwbare informatie aan te
bieden rond alles wat met wonen, duurzaam (ver)bouwen en huren te maken heeft. We
maken daarbij graag gebruik van bestaande specifieke expertise van een organisatie als
bijvoorbeeld de Huurdersbond.
Daarnaast moeten en willen we Gent (blijven) promoten als een aantrekkelijke woonplaats,
ook voor studenten. Kotatgent is bij dat laatste aspect een goed instrument.
Projecten en buurt- en wijkinitiatieven die kunnen leiden tot renovaties en herbestemmingen
moedigen we graag aan. Dat kan onder andere door actief onze kennis en knowhow ter
beschikking te stellen.
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7.

Sturend, gedragen en onderbouwd woonbeleid

We zijn regisseur van het lokale woonbeleid. We doen dit steeds in overleg met alle
Gentenaren en alle betrokken partijen en domeinen. We houden rekening met correcte cijfers
en gegevens, en met de inzichten en signalen van de partners uit het middenveld.
Beleidskeuzes moeten ruim gedragen worden.
Het derde deel brengt de vertaling van deze zeven fundamenten in 76 acties. De acties zijn zoveel
mogelijk afgestemd op de verschillende beleidsplannen van de Stad en het OCMW: het
Armoedebeleidsplan, het Beleidsplan voor senioren, het Gents Klimaatplan, de beleidsnota Gedeeld
Gents Burgerschap. De nota houdt rekening met de inzichten van de verschillende diensten van Stad,
OCMW en sogent en werd voorgelegd aan de Woonraad, het middenveld, en het Lokaal
Woonoverleg5.
De bijlagen bevatten een informatief overzicht van de Gentse woonactoren, het wettelijk kader, een
verklarende woorden- en afkortingenlijst en een bronnen- en bibliografielijst.

5

Het voorontwerp van de beleidsnota Wonen werd besproken met: Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke
Planning, Dienst Burgerzaken, Jeugddienst, Seniorendienst, Milieudienst, Dienst Data en Informatie,
Integratiedienst, Dienst Beleidsparticipatie, Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu, OCMW Gent, sogent,
Lokale Woonraad, Lokaal Woonoverleg, GECORO, brandweer, AD REM, SIVI vzw, Dialooggroep
klantenparticipatie OCMW Gent, Samenlevingsopbouw Gent vzw, Commissie Openbare werken, Mobiliteit en
Stedenbouw van de gemeenteraad.
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I. Wonen in Gent: Cijfers en feiten
De keuzes van de Stad Gent inzake woonbeleid zijn gebaseerd op studie en onderzoek. Hierna volgen
de belangrijkste cijfers. Deze cijfers zijn afkomstig van de gent-in-cijfers-website6 tenzij anders
vermeld. De demografische cijfers geven de toestand weer van 31 december 2013 en zijn afkomstig
van de Dienst Burgerzaken. Aan andere databronnen wordt gerefereerd via bronverwijzingen in de
voetnoten. Goed wetend dat, om Albert Einstein te parafraseren, niet alles wat geteld kan worden,
telt – zoals niet alles wat telt, geteld kan worden.
Gent telt 250.000 inwoners
De Gentse bevolking neemt jaar na jaar toe sinds 1999. Ook al is die stijging de laatste drie jaar
langzamer, toch wordt verwacht dat deze trend zich nog minstens enkele jaren doorzet7, met een
stijgende bevolkingsdichtheid tot gevolg. Toekomstige Europese migratiebewegingen blijven
onvoorspelbaar. Om te weten waarom gezinnen uit Gent verhuizen, werd in 2014 een bevraging
georganiseerd.8
Gent telt 115.000 huishoudens
Het spel van vraag (aantal en type huishoudens) en aanbod (aantal en type woningen) verandert met
de tijd. Gezinsverdunning is ook voor Gent een evolutie geweest die invloed heeft gehad op een
veranderende woningbehoefte van gezinnen. Er zijn evenwel geen aanwijzingen dat de
gezinsverdunning de laatste jaren sterk zou toenemen. Zeker bij nieuwkomers komen er grote
gezinnen voor, met bijhorende woningnood. In 1999 is het gemiddeld aantal personen per
huishouden 2,1 personen en in 2013 is dit 2,2 personen per huishouden.9 Het aantal Gentse
huishoudens wordt in 2020 geschat op 122.000.10 Wat het aantal huishoudens betreft, blijft toch het
onderscheid ‘de jure’ en ‘de facto’ van belang of ‘zoals geregistreerd in het bevolkingsregister’ en ‘in
de werkelijkheid’. Het is zeker dat daar een verschil bestaat, waarvan de grootte (in Gent) niet te
kennen, noch in te schatten is.
Gent telt 50% huishoudens met één volwassene
Als Gent 42% alleenstaanden telt en daarnaast nog eens 8% Gentse huishoudens heeft die
eenoudergezinnen zijn met één of meerdere kinderen, dan is duidelijk dat minstens 50% van alle
huishoudens het moeten stellen met één inkomen, wat bepalend is voor de woonkost die zij kunnen
dragen, hetzij huur hetzij hypotheek. Het is aannemelijk dat er bij alle koppels of huishoudens met
minstens twee volwassenen, ook huishoudens zijn met één kostwinner, zodat het aantal
huishoudens met één inkomen, nog groter is. Een deel van die inkomens komt uit arbeid. Volgens de
meest recente cijfers van Arvastat bedraagt het gemiddelde aantal werklozen in Gent in 2014
6

Stad Gent, www.gent.be/gentincijfers.
Studiedienst van de Vlaamse Regering, 2014, Projecties van de bevolking en de huishoudens voor Vlaamse
steden en gemeenten, 2015-2030.
8
Stad Gent, Dienst Data-analyse en GIS, 2014, Enquête voor Gentverlaters, resultaten van het onderzoek
medio 2015.
9
Stad Gent, www.gent.be/gentincijfers, bevolking, huishoudens, grootte huishouden per gezin (per wijk).
10
Studiedienst van de Vlaamse Regering, 2014, Projecties van de bevolking en de huishoudens voor Vlaamse
steden en gemeenten, 2015-2030.
7
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13,21%, met iets meer mannen dan vrouwen. 45,4% van de werklozen is laaggeschoold, 31,2% is
middengeschoold en 23,4% is hooggeschoold. De werkloosheid nam de laatste twee jaar het meeste
toe bij de midden- en hooggeschoolden.11 Al dan niet over (zekere) arbeid beschikken, bepaalt in
grootste mate de draagkracht van gezinnen. De armoedeval is het grootst voor alleenstaanden die
(een deel van) hun beroepsinkomen verliezen.
Gent telt 30% 55-plussers
Eén op drie Gentenaren is 55 jaar12 of ouder en 5,5% is 80-plusser. Het aantal ouderen (60-plussers)
neemt jaar na jaar toe. Het aandeel ouderen in de totale bevolking niet: in 1999 waren er 23,7%
ouderen, in 2013 zijn dat er 21,9%. De vergrijzing (een grotere verhouding ouderen) in Gent wordt
pas verwacht over enkele jaren.13 De verwitting (= de toename van 80-plussers) neemt daarentegen
al langer toe, van 17,7% van de 60-plussers in 1999 naar 25% in 2013. Van de 5,5% 80-plussers in
2013 is één derde man en twee derde vrouw. Ouderen wonen vaak in een woning die rationeel
gezien te groot is of onaangepast door trappen. Ze wonen graag zo lang mogelijk ‘thuis’ in de wijk die
ze kennen, in de buurt van kennissen of familie. Sommigen hebben ook graag plaats voor de
kleinkinderen. In relatie tot wonen kan zorgbehoefte (fysieke en/of mentale beperkingen),
wooncultuur (verkleuring) en mantelzorg (in hoeverre kunnen kinderen hun eigen ouders bijstaan)
bepalend zijn voor de woningbehoefte van ouderen die Gent te wachten staat.
Gent telt 53.000 kinderen tussen 0 en 19 jaar, ruim 1 op 5 inwoners
Kinderen in de stad betekent: vraag naar een eigen slaap- en studeerkamer, vraag naar speelruimte
thuis én in de directe woonomgeving, kinderopvang, scholen, veilige fietspaden en voldoende
fietsenstallingen. Kinderen kiezen niet zelf waar ze wonen. Voor kinderen met een verblijfsregeling
bij gescheiden ouders is er behoefte aan voldoende eigen ruimte bij beide ouders, ongeacht hoeveel
ze bij de ene of de andere ouder verblijven. In 1999 zijn er 24.263 kinderen (in de leeftijd van nul tot
negen jaar) en 23.119 jongeren (in de leeftijd van tien tot 19 jaar), in 2013 zijn dat er respectievelijk
28.957 en 24.225. Er is een opvallend verschil in wijken met veel kinderen (bijvoorbeeld Oostakker)
en wijken met weinig kinderen (bijvoorbeeld Stationsbuurt Sint-Pieters).14 Wat kinderen en jongeren
betreft, tekent zich een verkleuring en toenemende diversiteit van jonge Gentenaren af.
Gent telt 1.600 inwoners per km²
Het aantal inwoners per km² varieert sterk naargelang de plaats in Gent. Enerzijds wonen er in de
binnenstad veel gezinnen op relatief kleine oppervlakte en in bepaalde buurten (denk aan Ledeberg)
neemt de al hoge bevolkingsdichtheid (aantal bewoners per oppervlakte) nog toe. Daarnaast is er in
bepaalde buurten een toenemende woningdichtheid (aantal woningen per oppervlakte) ten gevolge
11

http://arvastat.vdab.be/arvastat/werkloosheid_results.jsp.
Gezien er enkele jaren tijd liggen tussen beleidskeuze en uitvoering, wordt in woonstudies (bijvoorbeeld ook
in “Ruimte voor Ouderen”) gerekend met 55-plussers. ‘Ouderen’ is een vaste term voor 60-plussers en om de
toenemende zorgbehoefte te duiden bij ‘verwitting’ wordt voor deze groep altijd gerekend met 80-plussers. In
bepaalde regelgeving (bijvoorbeeld in het Lokaal Toewijzingsreglement in toepassing van het Kaderbesluit
Sociale Huur of bepaalde premies) wordt de doelgroep 65-plus gehanteerd. Deze nota hanteert de
terminologie van Gent in cijfers.
13
Stad Gent, 2013, Gent in cijfers 2013: Gentenaars en Gentgebruikers.
14
Stad Gent, www.gent.be/gentincijfers.
12
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van een overgrote meerderheid van bouwaanvragen voor meergezinswoningen (denk aan Gent
Centrum). In de meeste buurten wordt de ruimte intenser en meervoudiger gebruikt. Anderzijds
heeft Gent ook landelijke deelgemeenten en de Kanaalzone met een beduidend lager aantal
inwoners per km².
Gent telt 30.000 kotstudenten
In Gent schreven 70.200 studenten zich in voor het academiejaar 2012-2013.15 Daarvan zijn er bij
benadering 30.00016 kotstudenten. Kotstudenten zijn voor Gent de grootste groep inwoners die niet
officieel geregistreerd zijn, maar wel woonbehoeftes hebben. Volgens een schatting in 200817 waren
er 2.800 eengezinswoningen of appartementen door studenten ingenomen en dat is vermoedelijk
een onderschatting. Studenten wonen ook in studio’s, waarvan de exacte cijfers niet gekend zijn. De
uitdaging in Gent om binnen de geografische ruimte voor gezinnen ook ruimte voor studenten te
maken, zonder dat deze elkaar verdringen, is uniek in Vlaanderen. De klassieke kamer, ‘het kot’, blijft
voorlopig nog de belangrijkste vorm van studentenhuisvesting.18 Wetende dat er per academiejaar
ongeveer 3.600 extra studenten voor Gent kiezen om te studeren, kan de prognose voor de komende
jaren een bijkomend aantal kotstudenten van 1.100 tot 1.500 per academiejaar bedragen.19
Gent telt voor bijna de helft woningen van minstens 70 jaar oud
Als oudste industriestad van Vlaanderen kent Gent een oud woningenbestand.20 47% van de
woningen dateert van vóór 1946 en is dus in het beste geval al volledig vernieuwd of in het slechtste
geval volledig verouderd. Daarnaast zijn nog eens 23% woningen gebouwd tussen 1945 en 1970. Van
0,1% is het bouwjaar niet gekend. Veel woningen in de 19de-eeuwse gordel zijn klein, donker, slecht
geïsoleerd en hebben een relatief lage kwaliteit. Basiskwaliteit blijft een absolute zorg. De woningen
gebouwd in de 20ste eeuw voldoen niet aan de huidige energienormen en zij nemen niet altijd even
duurzaam ruimte in. De diverse stadsvernieuwingsprojecten zijn ingezet als impuls tot
kwaliteitsverbetering: Zuurstof voor de Brugse Poort, Bruggen naar Rabot, Ledeberg Leeft. Het effect
van het geheel van deze nieuwe projecten is voelbaar in de onmiddellijke omgeving en op de
woonmarkt. Soms komen hierbij moeilijk te vermijden vormen van sociale verdringing voor.
Gent telt 50% private huurwoningen
Terwijl er in de rest van Vlaanderen slechts 29% private huurwoningen zijn ten opzichte van alle
woningen in een gemeente, zijn dat er in Gent nog 50%.21 Toch blijft de vraag voor bijkomende
huurwoningen aanwezig.

15

Databank Hoger Onderwijs (DHO) van het Agentschap Hoger Onderwijs, Volwassenonderwijs en
Studietoelagen, 2014, gegevens samengesteld op basis van data op 15 december 2013.
16
Stad Gent, 2014, Gent: Woonstad - Ruimte voor studenten, studentenhuisvestingsplan Stad Gent 2014-2019.
17
Stad Gent beschikt niet over recentere data. Monitoring is een actie in het studentenhuisvestingsplan.
18
UGent, Kotenquête 2014: 50% van de respondenten zegt op een kamer te verblijven.
19
Stad Gent, 2014, Werkgroep Kotatgent, inschatting behoefte aan bijkomende studentenhuisvesting.
20
Census, 2011, Algemene Directie Statistiek – Statistics Belgium, berekening op basis van alle conventionele
woningen, dus ook woningen die op het moment van de telling leeg staan, als tweede verblijf of als
seizoenswoning gebruikt worden.
21
Census, 2011, Algemene Directie Statistiek – Statistics Belgium, berekening op basis van alle bewoonde
woningen op het moment van de telling.
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Gent telt 13% sociale huurwoningen
Gent heeft 14.90022 sociale huurwoningen, berekend over alle woongelegenheden in Gent. Het
gemiddelde aan sociale huurwoningen is in Vlaanderen ongeveer 6%. Vanaf 9% heeft een gemeente
geen verplichting23 meer om bijkomende sociale huurwoningen op haar grondgebied te realiseren.
Gent heeft met 13% sociale huurwoningen na Genk het grootste percentage sociale woningen van
alle Vlaamse steden en gemeenten.24 Hoewel de sociale woningbouw dus goed uitgebouwd is in
Gent, zowel naar aandeel als naar beschikbare woningen per 100 huishoudens, kampt de sector toch
met diverse knelpunten: de trage doorlooptijd van projecten, het schrappen van de sociale last in het
Decreet Grond- en Pandenbeleid, een aanzienlijk verouderd patrimonium, leegstand in afwachting
van renovatie, het soms hoge aantal woningen per complex, de instroom van kwetsbare doelgroepen
die eertijds residentieel werden opgevangen in psychiatrische ziekenhuizen of rusthuizen, een
toenemend aantal oudere huurders, noodzakelijke verhuisbewegingen bij grote renovaties
enzoverder. De vraag blijft groter dan het aanbod en de cijfers tonen aan dat de wachttijden blijven
stijgen.25
Gent telt 10.500 kandidaten voor een sociale huurwoning
Van kandidaten voor een sociale huurwoning26 leert de ervaring dat zij in afwachting van een
toewijzing vier tot acht jaar privaat huren aan een huurprijs die zij nauwelijks kunnen betalen
(dikwijls 40% of méér van hun laag inkomen27) en dat de kwaliteit van hun huurwoning één kans op
drie onvoldoende is. Lange wachttijden voor sociale woningen leiden tot meer uithuiszettingen op de
private huurmarkt, stijgende schuldenlast bij gezinnen, enzoverder. Het grootste deel van de
kandidaten is alleenstaand.
Ook al heeft Gent reeds 13% sociale huurwoningen en is het ’bindend sociaal objectief’ ruimschoots
bereikt, door een wachtlijst van 10.500 kandidaten blijft de vraag naar meer sociale huurwoningen
zich heel duidelijk stellen.

22

Stad Gent, Dienst Wonen, 2014, berekend op basis van jaarverslagen van de Gentse Sociale
Huisvestingsmaatschappijen.
23
Het Decreet Grond- en Pandenbeleid legt met een bindend sociaal objectief een bepaald aantal te realiseren
sociale woningen op per gemeente voor de periode 2008-2020/2025. Het sociaal objectief bestaat uit sociale
huurwoningen, sociale koopwoningen en sociale kavels. Gent heeft een sociaal objectief voor sociale
koopwoningen (1.100 zelf gekozen door de Gentse gemeenteraad en 954 goedgekeurd door de Provincie OostVlaanderen); een sociaal objectief voor sociale kavels (3) en geen sociaal objectief voor sociale huurwoningen
(gemeente met meer dan 9% sociale huurwoningen).
24
Vlaamse overheid, 2014, voortgangstoets sociale huisvesting.
25
WoninGent cvba, 2014, Analyse van de wachttijden.
26
Vlaamse Maatschappij voor Sociaal wonen (VMSW): het aantal unieke inschrijvingen in Gent met Gent als
voorkeurgemeente, exclusief mutaties, bedraagt 10.581 op 31-12-2012; 9.907 op 31-12-2013, de cijfers voor
2014 zijn nog niet bekend.
27
Vlaanderen, www.thuisindestad.be/stadsmonitor, 2011, Vergelijking Woonquote Vlaanderen,
centrumsteden en Gent; Vlaanderen, www.thuisindestad.be/stadsmonitor, 2011, Survey Stadsmonitor 2011;
Vlaanderen, www.thuisindestad.be/stadsmonitor, 2011, Vlaamse Stadsmonitor voor duurzame en leefbare
steden; Vlaanderen, Steunpunt Wonen, 2015,
www.steunpuntwonen.be/Studiedagen/Grote_Woononderzoek_2013_3_maart_2015.
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De Gentenaar heeft een sterk uiteenlopend inkomen
In Gent wonen huishoudens die een woning van 900.000 euro kunnen kopen. Maar in Gent wonen
ook huishoudens die met 900 euro per maand moeten rond komen. De armoedeval komt dichterbij
voor de huishoudens met de laagste inkomens voor wie de woonkosten te groot worden in
verhouding tot hun inkomen. In 2011 heeft 1 op 4 (24,4%) Gentse huishoudens een woonquote28
hoger dan 30%. Dit is ook het gemiddelde van de andere Vlaamse steden.29 Voor huishoudens met
een hoog inkomen blijft na 30% woonkosten nog voldoende budget over om van te leven.30
De gemiddelde grond- en woningprijzen in Gent zijn hoog
De grondprijzen, private huurprijzen en verkoopprijzen van woningen zijn hoog (prijs per m² in
vergelijking met landelijke gemeenten), maar wel vergelijkbaar met andere grote en regionale steden
in België. Ze verschillen dus vooral van de prijzen in de meeste omliggende gemeenten en in
gemeenten in het Vlaamse Gewest.31 De prijzen van bestaande woningen zijn niet altijd in
verhouding tot hun kwaliteit. Of anders: woningen die niét gerenoveerd zijn, stegen de voorbije jaren
ook in prijs, terwijl tezelfdertijd de renovatiekost duurder wordt omwille van kostprijs, technische
eisen, comforteisen en duurzaamheidseisen. De kostprijs per m² nieuwbouw stijgt ook, maar blijft
veel lager dan de omliggende landen.32
De gemiddelde private huurprijs bedraagt in 2011 in Gent 625 euro per maand (zonder kosten).33
Studentenkamers kosten in 2014 gemiddeld 295 euro huur per maand, en studio’s gemiddeld 340
euro.34 Voor een appartement met twee slaapkamers wordt al gauw 700 euro gevraagd. Het verschil
in huurprijs voor een oude woning of appartement ten opzichte van een nieuwbouw (met dezelfde
oppervlakte) is beperkt. De huurprijs wordt vooral bepaald door de ligging, en de grotere vraag dan
het aanbod.
17.000 huishoudens kampen met betalingsmoeilijkheden voor wonen
14,5% van de Gentse huishoudens heeft in 2011 betalingsmoeilijkheden: achterstallige betaling(en)
voor huishuur/afbetaling van de woning, elektriciteit/water/gas/stookolie, aankopen op afbetaling of
problemen met gezondheidsuitgaven het voorbije jaar. 8,6% van de Gentse inwoners heeft in 2011
problemen gehad om de woonkosten te betalen.35 Opmerkelijk meer huurders hebben een hogere
28

Woonquote (‘rent to income ratio’) is de totale som die het gezin spendeert voor wonen ten opzichte van het
gezinsinkomen. “1/3 is de max”, zo vertaalt het welzijnsveld haar vraag naar betaalbaar wonen. Eén derde van
het maandinkomen kan besteed worden aan vaste woonkost. Als dit aandeel in het gezinsbudget overschreden
wordt, is het voor een gezin bijzonder moeilijk om in zijn levensonderhoud te voorzien.
29
Vlaanderen, www.thuisindestad.be/stadsmonitor, 2011, Vlaamse Stadsmonitor voor duurzame en leefbare
steden.
30
Vlaanderen, Steunpunt Wonen, 2015, www.steunpuntwonen.be/Studiedagen/Grote_Woononderzoek.
31
Studiedienst van de Vlaamse Regering & Agentschap voor Binnenlands Bestuur, 2014, Gemeentelijke
profielschets Gent.
32
Bouwsector, 2014, prijzen in België: renovatiekost van 1.000 tot 1.400 euro/m², nieuwbouwkost 2.000
euro/m² zonder luxe materialen.
33
Vlaanderen, Steunpunt Wonen, 2015, www.steunpuntwonen.be/Studiedagen/Grote_Woononderzoek.
34
Stad Gent, Dienst Wonen, 2014, prijzen gevraagd door eigenaars op de website www.Kotatgent.be.
35
Vlaanderen, www.thuisindestad.be/stadsmonitor, 2011, Vlaamse Stadsmonitor voor duurzame en leefbare
steden. De recentere cijfers van de Stadsmonitor 2014 waren nog niet gepubliceerd bij de opmaak van deze
nota. Hoewel de cijfers evolueren, blijven de verhoudingen vergelijkbaar.
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woonquote dan eigenaars.36 Hierbij is er al rekening mee gehouden dat er tot de groep eigenaars ook
eigenaars behoren die geen hypotheek (meer) moeten aflossen.37 Het resultaat van de hoge
woonquote voor huurders uit zich in stijgende betaalbaarheidsproblemen op de private huurmarkt.
Het aantal uithuiszettingen schommelde de voorbije 10 jaar rond de 6 à 8 op 1.000 huishoudens.38

36

Met abstractie van onderhoudskosten, die uiteraard ook doorwegen voor eigenaars. Anderzijds zijn er tal van
fiscale voordelen (tot het moment van de wijziging van de woonbonus) voor eigenaars, die huurders niet
hebben.
37
Afbetaalde woningen worden dus niet meer meegerekend.
38
Stad Gent, schepen Rudy Coddens, 2014, Armoedebeleidsplan Gent 2014-2019, Boek 2: Wetenschappelijke
onderbouwing, p 59-60.
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II. Wonen in Gent: Gentse kijk op het woonbeleid
1. Voldoende en passend, kwalitatief, betaalbaar aanbod
Het Gentse woonbeleid streeft naar een passend en voldoende, kwalitatief, betaalbaar woonaanbod
met minstens basiscomfort voor alle huishoudens en inwoners van de stad.
Een voldoende groot en passend woningaanbod betekent niet zomaar 115.000 soortgelijke
woningen voor 115.000 huishoudens. Huishoudens zijn immers niet identiek en woonnoden erg
verschillend. De beschikbare ruimte is bovendien schaars. Het gaat er dus om de beschikbare
gronden weloverwogen in te zetten en goed na te denken over hoeveel en welk soort woningen te
(kunnen) voorzien. Passend betekent een goede match met de noden van de diverse huishoudens
(alleenstaanden, gezinnen met kinderen, studenten, …) op vlak van woningtype en beschikbare
budget, rekening houdend met de beschikbare ruimte.
De markt speelt doorgaans tot op zekere hoogte in op de groeiende diversiteit aan gezinnen, maar
een zekere overheidssturing39 is nodig om het recht op wonen te garanderen voor alle inwoners. In
deze tijden van crisis en werkonzekerheid dreigt de ongelijkheid op de woningmarkt verder toe te
nemen tussen wie een goede woning kan kopen of huren en voor wie dit allemaal onbetaalbaar
wordt40. Hieronder wordt vooral beschreven wat passend is voor verschillende types huishoudens. Of
het aanbod voldoende is, dient met bijkomend onderzoek gekwantificeerd te worden. Binnen het
ruimtelijk beleid van de Stad Gent worden de demografische evoluties vergeleken met het bestaande
en geplande woningaanbod. Het instrument woningtypetoets is een voorbeeld van objectivering van
bijkomend aanbod, de locatiestudie assistentiewoningen ook. Over concrete aantallen en
streefcijfers wordt dus, gezien de omvangrijke en buurtgerichte studie die hiervoor vereist zou zijn,
niet verder uitgeweid.
De noden van de grootste groepen (alleenstaanden, gezinnen met kinderen, studenten en senioren)
en de meest kwetsbare groepen (mensen met structurele behoefte aan zorg of begeleiding) krijgen
bijzondere aandacht. Het specifieke welzijnsbeleid waarbij residentiële woonvormen een onderdeel
zijn van de zorg, komt in deze beleidsnota niet aan bod (begeleid zelfstandig wonen, beschut wonen).
Specifieke projecten zijn daarentegen wel opgenomen in het Lokaal Toewijzingsreglement van de
Stad Gent. Woonbegeleiding in de vorm van individuele intensieve begeleiding komt evenmin aan
bod, vanuit dezelfde benadering. De begeleiding van ex-psychiatrische patiënten of van exgedetineerden, de begeleiding door woonbuddies of de coachende ondersteuning van een
woonzorgteam zijn ook niet vermeld. Deze acties zijn welzijnsacties die door andere actoren
opgenomen worden. Daar waar er raakvlakken zijn, worden die volledigheidshalve vermeld.

39

Vaak gaat overheidssturing gepaard met financiering die niet spontaan opgenomen wordt door de private
markt, bijvoorbeeld bouwen en verhuren van sociale huurwoningen, geven van premies, stadsvernieuwing,
enz.
40
Vlaanderen, Steunpunt Wonen, 2015, www.steunpuntwonen.be/Studiedagen/Grote_Woononderzoek. Deel
2: deelmarkten, woonkosten en betaalbaarheid.
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PASSEND AANBOD
Op dit moment wonen veel mensen onaangepast. Te groot wonen o.a. mensen van wie de kinderen
de deur uit zijn. Deze woningen nemen veel plaats in de schaarse ruimte, zonder ten volle te
renderen. Anderen wonen te klein o.a. gezinnen met een laag inkomen of gezinnen uit specifieke
woonculturen waar drie generaties onder één dak wonen. Tien tot dertien personen in een kleine
rijwoning is onaangepast. Sommigen wonen in een woning die niet (langer) is aangepast aan hun
leeftijd en/of fysieke beperkingen, waardoor zij aan persoonlijk comfort verliezen. Anderen wonen in
een woning waarvan de te hoge woonkost hen een menswaardig leven onmogelijk maakt. Kunnen
kiezen om te verhuizen is zeer belangrijk. Elke persoon verhuist gemiddeld zes tot zeven keer in zijn
leven, bv. twee opeenvolgende adressen als kind, op kot als student, met het lief op een
appartement, in een huisje met kinderen, een grotere woning op latere leeftijd, mogelijk in een
assistentiewoning de laatste jaren. Afhankelijk van de leeftijd, de gezinssamenstelling en de
financiële mogelijkheden of het woon-werk verkeer, verhuizen huishoudens naar een meer
aangepaste woning. Hoe ouder iemand wordt, hoe groter de kans dat hij of zij de laatste jaren in een
zorginstelling doorbrengt. Het aantal scheidingen, de groeiende tijdelijke arbeidsovereenkomsten, de
afbouw van residentiële zorginstellingen enzoverder zullen de woonmobiliteit doen toenemen.
Gepaste woningen voor alleenstaanden
Veel alleenstaanden huisvesten, vraagt om voldoende kleine woonsten. Veel van de effecten van de
gezinsverdunning die zich doorzette in de vorige eeuw op de woonmarkt, zowel aan aanbodzijde als
op vlak van betaalbaarheid, worden nu pas duidelijk. In de binnenstad is de gemiddelde
gezinsgrootte bijvoorbeeld 1,6 personen per huishouden, berekend op de 18.353 huishoudens die er
wonen. Driekwart van de Gentse huishoudens bestaat uit 1 of 2 personen. Dat vraagt werken aan
een aanbod woningen met 1 of 2 slaapkamers, aan betaalbare huur- en koopprijzen.
Passend aanbod voor senioren
Voor senioren is een aantrekkelijke aangepaste, kleinere woning in hun vertrouwde omgeving
belangrijk om hun vaak te grote onaangepaste gezinswoning te kunnen en willen verlaten. Wijk en
sociale cohesie zijn daarbij zeer belangrijk. Hoe meer mensen in hun eigen wijk kunnen veranderen
van woning, hoe minder moeilijk de stap. Dit vergt gerichte projecten in de wijkkernen en zeker in de
randstad. Er is ook behoefte aan assistentiewoningen. De aankomende vergrijzing in Gent in het
komende decennium gaat samen met gezinsverdunning – én behoefte aan zorg41.
Voldoende ruimte voor jonge gezinnen
(Startende) gezinnen in Gent houden en nieuwe gezinnen aantrekken, vraagt om méér
gezinswoningen, al dan niet eengezinswoningen42. In bijvoorbeeld Sint-Amandsberg is de gemiddelde
41

Inzake wonen worden er twee beleidsnota’s voorgelegd aan de gemeenteraad: Gent: Woonstad - Ruimte
voor studenten, studentenhuisvestingsplan Stad Gent 2014-2019 (gemeenteraad september 2014) en
Beleidsnota Wonen (gemeenteraad mei 2015). Inzake senioren wordt geen afzonderlijke beleidsnota
geschreven. De studie ”Ruimte voor Ouderen” werd aan de commissieleden toegelicht in maart 2015. Een
beleidsnota Stadsontwikkeling en stedenbouw wordt midden 2015 aan de gemeenteraad voorgelegd. De
onderscheiden studies en beleidsintenties worden op elkaar afgestemd.
42
Het onderscheid tussen woning, gezinswoning, eengezinswoning en meergezinswoning is te vinden bij de
verklarende woorden- en afkortingenlijst. De definities komen uit het Algemeen Bouwreglement van de Stad
Gent, tenzij anders vermeld.
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gezinsgrootte 2,4 personen per huishouden, berekend op 18.410 huishoudens. Startende koppels die
kinderen krijgen, hebben duidelijk behoefte aan een woonst met meerdere slaapkamers en een
private buitenruimte. De klassieke rijwoning met eigen buitenruimte is, zoals blijkt uit de
Woonstudie43, een favoriet woonmodel voor deze gezinnen. De vrijstaande eengezinswoning is
uiteraard ook gegeerd en aantrekkelijk, maar is vaak minder energiezuinig en kan, in een huidige
context van schaarse ruimte geen blijvend model voor nieuwe ontwikkelingen vormen. Starters
hebben het, afhankelijk van de familiale financiële draagkracht, vaak moeilijk om een woning te
huren of te kopen. Een troef van Gent is de variatie aan bestaande en nieuwe woningen van alle
groottes en prijzen, zodat starters kunnen kiezen binnen hun eigen budget.44 Toch wegen de
renovatiekosten van bestaande woningen zwaar.
Niet enkel de woningen in de stad maar ook het wonen in de stad vergt blijvende aandacht in
stadspromotie.
(Blijven) wonen in de stad verdient aanmoediging. De stad is de voorbije decennia, onder meer door
belangrijke stadsvernieuwingsprojecten, ontegensprekelijk een aangenamere plaats geworden om in
te wonen. Meer betaalbaar wonen gekoppeld aan een passend woningaanbod voor gezinnen met
kinderen blijft een belangrijk aandachtspunt. Samen met andere stedelijke problemen, zoals lawaai,
luchtvervuiling en een gebrek aan speelruimte, kan dit anders een aanleiding vormen voor een
mogelijke uitwijking naar de stadsrand, vooral voor (jonge) gezinnen.
Toch is er geen sprake meer van een stadsvlucht zoals vroeger. Voor Gent blijkt dit duidelijk uit de
cijfers.45 Er was een afname van de inwonersaantallen in de jaren 1980, maar daarna een gestage
groei met een bevolkingsaantal dat anno 2014 even hoog ligt als het bevolkingsaantal van rond de
fusie. Verhuisbewegingen zijn dynamisch. Als studentenstad kent Gent de hoogste instroom van
twintigers in Vlaanderen. De jongegezinnenindex toont aan dat Gent aantrekkelijk is voor jonge
gezinnen. Maar dertigers verhuizen eveneens in grote mate.46 Als hun gezinssituatie verandert,
bijvoorbeeld door gezinsuitbreiding, veranderen ook hun woonbehoeften. Het is deze 'gezinsvlucht'
waarnaar steevast wordt verwezen als de (selectieve) stadsvlucht vandaag.
Gepaste woningen voor grote gezinnen
Gezinnen met drie en meer kinderen en samengestelde gezinnen hebben behoefte aan een ruime
woning met veel slaapkamers. Voor die grote gezinnen is het problematisch een aangepaste,
voldoende grote woning te vinden, zowel voor kandidaat-eigenaars, voor private huurders én voor
sociale huurders. De markt richt zich spontaan op het aanbod van kleine wooneenheden met één of
twee slaapkamers.
43

Stad Gent, Dienst Wonen en Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning, 2008, deelstudies, 2009
Woonstudie synthese.
44
Het zou te ver leiden om Gent telkens met andere Vlaamse steden te vergelijken. De meeste trends in Gent
zijn trends in heel Vlaanderen. Daar waar Gent afwijkt van het Vlaamse gemiddelde, wordt dit expliciet
vermeld. Vlaanderen heeft een andere woonmarkt dan Nederland, Duitsland, Groot-Brittannië of Scandinavië –
ook hier wordt om begrijpelijke redenen niet dieper op ingegaan.
45
Gent in cijfers 2013: een omgevingsanalyse.
46
Er blijven méér studenten ‘plakken’ in Gent en de terugkeer naar de gemeente of stad van oorsprong
gebeurt voor een aantal van hen ‘met vertraging’, of anders: het wegtrekken na de studies gebeurt met uitstel
van een tiental jaren. In die context is de groep die kan vertrekken dan ook groter dan in andere steden.
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Compact wonen met voldoende kamers is de uitdaging van de toekomst. Dit kan op verschillende
wijzen: schakelwoningen, kangoeroewoningen, appartementen met een grote buitenruimte, …
Passende studentenhuisvesting
Gent telt naar schatting 30.00047 kotstudenten. Er is dan ook nood aan meer goede, in die zin
vergunde studentenhuisvesting: vooreerst voor de studenten zelf, maar zeker ook om de druk op de
woninghuurmarkt voor kleine en grote gezinnen en vooral voor minder begoede huishoudens te
verlichten. Het Studentenhuisvestingplan gaat hier uitgebreid op in.
Gepast aandacht voor kwetsbare groepen
Kwetsbare huishoudens verhuizen gemiddeld sneller dan andere huishoudens, zonder dat dit altijd
een eigen keuze is. Woonzekerheid is net voor deze groep belangrijk om hun leven ook op andere
vlakken op te bouwen. Voor de meest kwetsbare groepen is het vinden van een goede woning vaak
een probleem dat bijzondere aandacht vraagt. Jongeren vinden geen aansluiting van jeugdzorg naar
zelfstandig wonen; personen met een beperking hebben nood aan een aangepaste en toegankelijke
woning, al dan niet gecombineerd met zorg; personen met psychische problemen vinden
onvoldoende woonzekerheid én zorg buiten de muren van de psychiatrie; huishoudens die hun land
ontvlucht zijn, worden uitgebuit; daklozen vinden geen structurele woonst; bepaalde groepen zoals
holebi’s en buitenlandse gezinnen worden gediscrimineerd op de huisvestingsmarkt enz. Veel
minderheden samen vormen een stille grote (en groeiende48) groep die ruimte moet krijgen in het
woonbeleid. Voor kwetsbare groepen is vooral de samenwerking met welzijnsactoren cruciaal.
Aanbod op passende manier in de ruimte plannen
De druk op de ruimte vanuit wonen blijft. Vraag en aanbod moeten per wijk gedetailleerd
bestudeerd worden. De Stad stimuleert in de grote en kleine (toekomstige) projecten een aanbod in
functie van een sterke menging van woningtypes op maat van de wijken en van hun toekomstige
bewoners: sociale woningen, bescheiden en budgetwoningen, marktconforme woningen,
huurwoningen, koopwoningen, grondgebonden woningen, schakelwoningen, appartementen en
bouwprojecten van private groepen. In woonprojecten van de Stad Gent en sogent worden 20%
sociale en 20% budgetwoningen voorzien. Er worden ook grotere woningen en appartementen
gerealiseerd. In het project Lijnmolenpark worden ook woningen met vijf slaapkamers te koop
aangeboden en in de ontwikkeling aan de Fabiolalaan wordt aan de ontwikkelaars expliciet gevraagd
om appartementen met drie en meer slaapkamers te voorzien. In de grotere private
meergezinswoningen49 vraagt de Stad Gent als vergunningverlenende overheid dat 25% van het
aanbod bestaat uit één slaapkamer, 50% uit twee slaapkamers en 25% uit drie of meer slaapkamers.
Het is immers duidelijk dat de komende vijf jaar vooral de vraag naar kwalitatieve drieslaapkamerhuurappartementen zal toenemen.
47

Stad Gent, schepen Tom Balthazar, 2014, Gent: Woonstad – Ruimte voor studenten,
studentenhuisvestingsplan Stad Gent 2014-2019. Opgelet: minder dan een derde van de studenten staat
ingeschreven als inwoner in Gent en is opgenomen in de cijfers van de Gentse inwoners/huishoudens.
48
Er zijn geen cijfers beschikbaar over de exacte groei van de kwetsbare huishoudens op de woningmarkt. De
afbouw van rusthuisbedden, residentiële opvang in psychiatrie, ontoereikende aandacht voor jeugdzorg etc.
laten zich echter wel voelen op de woonmarkt, en vooral in de instroom van sociale huurders. Terwijl sociale
huisvestingsmaatschappijen niet opgewassen zijn tegen de zorgbehoefte van deze huishoudens.
49
Een meergezinswoning is een ‘appartementsgebouw’, deze term wordt in het vakjargon gebruikt in
tegenstelling met de eengezinswoning of ‘huis’. Zie verklarende woorden- en afkortingenlijst van bijlage III.
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De variatie aan woningtypes hoeft er niet in elk project te zijn, maar wel binnen de wijk. Belangrijk is
de keuzemogelijkheid voor een gezin om een passende woning te vinden binnen elke wijk. Het
concept ‘wijk’ is hierbij flexibel te interpreteren en geen dwingende definitie.
Voldoende woningtypes maakt woonrotatie binnen eenzelfde buurt of wijk ook gemakkelijker,
omdat mensen hun sociaal buurtnetwerk niet verliezen als zij verhuizen. Ideaal gezien zouden
mensen kiezen om in een woningtype te wonen dat past bij de levensfase waarin ze zich bevinden,
veeleer dan te lang of zelfs levenslang in dezelfde woning te blijven. Dit geeft hen het gepaste
comfort en is efficiënter in gebruik van het bestaande woonpatrimonium, wat een deel van de
oplossing kan bieden voor een voldoende en passend woningaanbod.
Groepswonen
Nieuwe woonvormen waarbij meerdere huishoudens een woning delen, maken opgang. De
beschikbare ruimte wordt steeds schaarser, de prijzen hoger. Cohousen, intergenerationeel
samenwonen, hospitawonen, bouwgroepen, … waarbij ook het kostendelend aspect een belangrijke
factor is, kunnen hier een antwoord bieden. Tegelijk mag samenhuizen geen oplossing uit financiële
noodzaak worden. Groepswonen bevorderen, neemt de verantwoordelijkheid niet weg om
voldoende sociale woningen te voorzien. Samenhuizen moet een mogelijkheid bieden voor de keuze
die huishoudens willen maken uit sociale, familiale en duurzame overwegingen. Vanuit deze
concepten groeit gemeenschappelijke private ruimte, maar evenzeer ander gebruik van de
buitenruimte. Mensen delen ruimtes en vinden elkaar ook in de publieke ruimte. De tendens naar
meer ‘samen doen’, naar buurtinitiatieven en naar gemeenschappelijke belevingen groeit en daar wil
de Stad Gent in woningaanbod én woonomgeving op inspelen.
Een gezonde private huurmarkt
De huurmarkt is versnipperd: eigenaars verhuren zelf, vastgoedmakelaars brengen verhuurders en
huurders bij elkaar, het CIB en de Verenigde Eigenaars pleiten voor professionele begeleiding van
(vooral) oudere verhuurders. Ontzorging is nodig, de regelgeving is te complex voor een particuliere
verhuurder. Er is behoefte aan professionele verhuurders. Met vzw Huuringent wil de Stad de
verhuurzorgen van eigenaars overnemen. Dit blijft een kleine activiteit die de totale huurmarkt niet
structureel beïnvloedt. Er moet een platform komen voor de private huurmarkt, een Task Force
Private Huur naar analogie met de Task Force Sociale Huisvesting. Krachten bundelen voor een
voldoende groot en kwalitatief huurpatrimonium in Gent, ten gunste van verhuurders en huurders.
Problematiek kortetermijnverhuur
Een dergelijke Task Force Private Huur dient ook aandacht te hebben voor het groeiende fenomeen
van kortetermijnverhuur. Via nieuwe platformen als airbnb worden soms volledige woningen
aangeboden, die zo onttrokken dreigen te worden aan de ‘klassieke’ woonmarkt. Op dit moment is
dit fenomeen nog beperkt, maar de mogelijke impact ervan kan snel toenemen en wordt best in
kaart gebracht. De Stad zal onderzoeken wat het effect is van dergelijke kortetermijnverhuur op de
reguliere woonmarkt in het licht van de reglementering op toeristisch logies en regelmatige opdeling,
en hier de nodige acties aan koppelen. Sympathieke vormen van huisdelen mogen niet ontaarden in
oneerlijke concurrentie of oneigenlijk gebruik van gezinswoningen.
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KWALITATIEF AANBOD
Het stadsbestuur beschouwt een gezonde en veilige woning niet alleen als een basisrecht maar ook
als een elementaire vereiste voor het welzijn van haar inwoners. De Stad Gent moedigt inwoners én
verhuurders zoveel mogelijk aan tot duurzame renovatie door hen advies en begeleiding, premies, …
aan te bieden. De Stad zet bovendien extra in op kwaliteit in haar stadsvernieuwingsprojecten.
Gebrek aan woningkwaliteit in Gent
Er is nog heel wat werk aan de winkel. Vele bestaande huurwoningen in Gent zijn aan renovatie toe,
zowel inzake woningkwaliteit als inzake duurzaamheid. Het Gentse industriële woonpatrimonium, te
vinden in de 19de-eeuwse gordel, is verouderd en slechts beperkt gerenoveerd. Ook het vroeg 20steeeuwse woonpatrimonium heeft zorg nodig, de energienormen zijn de voorbije 25 jaar totaal
veranderd. Doorgaans zijn woningen aangekocht voor eigen bewoning wél al (gedeeltelijk)
gerenoveerd tenzij bij eigenaars die uit noodzaak een ‘goedkopere’ slechte woning kopen omdat de
huurprijzen toenemen. In tijden waarin de huurprijs de maandelijkse afbetalingskost benadert,
worden woningen gekocht door eigenaars die net (niet) hun lening kunnen afbetalen en niet over
financiële middelen beschikken om te renoveren.
Huurwoningen worden helaas nog te dikwijls zo lang mogelijk zonder bijkomende aanpassingen
verhuurd. Het is dus niet correct om te concluderen dat enkel huurwoningen van mindere kwaliteit
zouden zijn. Maar de subjectieve ervaring van woonkwaliteit die in het Leefbaarheidsonderzoek van
de Stad Gent bevraagd wordt, is doorgaans positiever bij eigenaars dan bij huurders.50 Er is behoefte
aan gemeenschappelijk renoveren, om technische en financiële redenen. Dit vergt coördinatie tussen
bewoners en aannemers. Bij gemeenschappelijke aanpak moet rekening gehouden worden met de
financiële mogelijkheden en de diversiteit aan achtergronden en culturen van de bewoners.

BETAALBAAR AANBOD
Het aanbod aan woningen in Gent bepaalt mee het aantal gezinnen dat in de stad toekomt, blijft,
opnieuw vertrekt en omgekeerd. Een gezonde mix van huishoudens creëert een gezonde stad, ook
wat het inkomen van de huishoudens betreft. Gent is aantrekkelijk voor huishoudens met hoge,
middelgrote en lagere inkomens om verschillende redenen. De ligging en de voorzieningen zijn uniek,
er zijn tewerkstellingskansen, … Gent verwelkomt al deze huishoudens met open armen. Maar hoe
aantrekkelijker Gent wordt, hoe duurder.
Het is voor veel huishoudens een grote opgave om een betaalbare woning te vinden, zowel om te
huren als om te kopen. In 2011 heeft zowat 1 op 4 (24,4%) van de Gentse huishoudens een
woonquote51 hoger dan 30%. Dit is ook het gemiddelde van de andere Vlaamse steden. Voor
huishoudens met een hoog inkomen blijft na 30% woonkosten nog voldoende budget over om van te
leven.

50

Stad Gent, Dienst Data-analyse en GIS, 2014, Leefbaarheidsonderzoek Stad Gent.
“1/3 is de max”, zo vertaalt het welzijnsveld haar vraag naar betaalbaar wonen. Eén derde van het
maandinkomen kan besteed worden aan vaste woonkost. Als dit aandeel in het gezinsbudget overschreden
wordt, is het voor een gezin met een laag inkomen bijzonder moeilijk om in zijn levensonderhoud te voorzien.
51
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Grotere drempel voor eigendomsverwerving
Voor de middelgrote en lagere inkomens wordt het steeds moeilijker om een woning te kopen. De
ongelijkheid op de woningmarkt tussen wie zich een goede woning kan permitteren en voor wie dit
onbetaalbaar wordt, dreigt verder toe te nemen. De grondprijs in Gent is relatief hoog52, de
woningprijzen zijn gestegen, de woonbonus is sinds 1 januari 2015 afgenomen, en een betaalbare
woning binnen het gezinsbudget vinden, is moeilijk. Voor veel startende gezinnen zonder eigen
vermogen is de stap zeer groot, voor gezinnen die een inkomensstijging kunnen verwachten (hoger
opgeleiden) is er perspectief tot eigendomsbezit op iets langere termijn, voor mensen met een
vlakke loopbaan zijn er soms weinig vooruitzichten, vooral voor alleenstaanden.
De financiële instellingen eisen tussen 20% en 30% eigen kapitaal vooraleer ze hypothecair krediet
wensen te verstrekken.53 De huidige generatie starters kan echter niet altijd een beroep doen op een
spaarboek of startbudget van familie. Wie maar net de hypothecaire lening kan aflossen, heeft geen
ruimte om te renoveren. Stijgende energiekosten worden een nieuwe doorslaggevende factor bij
betaalbaarheid van wonen. De praktijk leert ook dat de groep huishoudens groeit die structurele
onzekerheid ondervindt inzake maandelijks besteedbaar inkomen door plotse werkloosheid,
tijdelijke arbeidsovereenkomsten, interim arbeid, freelance opdrachten, nepstatuten, fluctuerend
inkomen als zelfstandige of schijnzelfstandige54. Die huishoudens hebben het moeilijk hun
woonwensen te financieren, zowel bij aankoop als bij afbetaling. Het probleem van betaalbaarheid
stelt zich het scherpst bij huishoudens met één inkomen: hetzij bij alleenstaanden, hetzij bij koppels
waarvan één van de partners geen werk heeft.
Kleinere en duurdere woningen
De vastgoedmarkt past zijn nieuwbouwaanbod aan: voor hetzelfde budget worden bij nieuwbouw
kleinere kavels en kleinere appartementen aangeboden. Er worden op spontane wijze weinig drie- of
vierslaapkamerappartementen gebouwd, hoewel een appartement voor gezinnen met hele kleine
kinderen of met jongeren en jongvolwassenen een kwalitatieve en duurzame oplossing kan zijn.
Daarom vraagt de Stad dat bij nieuwbouw 25% van de appartementen over drie of meer slaapkamers
beschikken. Bij nieuwbouw woningen moet gestreefd worden naar bijkomend aanbod van woningen
met vier of vijf slaapkamers. De totaalkost van aankoop en renovatie van bestaande grote woningen
is immers vaak te groot.
Van kopen naar huren
Vermoed wordt dat meer en meer mensen dus een woning moeten huren, wat even moeilijk kan
zijn. Voor huishoudens die rond moeten komen met bijvoorbeeld 1.000 euro netto per maand, is 400
euro héél veel. Een studio huren kost tussen 340 euro (voor studenten) tot 500 euro (meer
residentieel) per maand, een appartement met één of twee slaapkamers 600 euro en meer. Cijfers
bevestigen dat er een grote groep Gentse huishoudens is die betalingsmoeilijkheden ondervindt, ook
voor de woonkosten, met stijgende betaalbaarheidsproblemen op de private huurmarkt. Wat dan

52

Trends, 2014, Evolutie van de vastgoedprijzen, jaarlijkse publicatie, Vastgoedgids.
Stadim, Philippe Janssens, 2013. Janssens maakt ook de inschatting dat jonge gezinnen moeilijker een
hypothecaire lening zullen bekomen (inkomensonvastheid, gebrek aan voldoende eigen middelen) en een
aankoop zullen uitstellen tot 5 tot 10 jaar na hun eerste tewerkstelling.
54
Hierover zijn geen cijfers beschikbaar, verschillende praktijkverhalen (vanuit de diensten Werk,
Vastgoedbeheer, Economie) bevestigen deze stelling.
53
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weer ontmoedigend is voor eigenaars die verhuren en wat hen aanzet tot verkoop van hun
huurpatrimonium. Minder verhuurders voor meer huurders is een onhoudbare situatie.
Armoede maakt wonen onbetaalbaar
De gegevens over de inkomens van de Gentse huishoudens zijn enkel beschikbaar op stadsniveau,
niet of onvoldoende op doelgroepenniveau. Wel is geweten dat 1 op 10 Vlamingen leeft met een
inkomen onder de armoedegrens, wat wil zeggen dat dat huishouden minder dan 975 euro netto per
maand verdient. 55 Als zo’n huishouden bijvoorbeeld 600 euro aan huur moet besteden, heeft het
375 euro per maand over om nog dertig dagen van te leven.
Zeker voor alleenstaanden of alleenstaanden met kinderen dreigt dit tot gevolg te hebben dat een
onverantwoord en onhaalbaar groot deel van het inkomen aan wonen moet besteed worden. Het is
een groep waarvoor sociale huisvesting erg belangrijk is omdat in de private huursector onvoldoende
betaalbare alternatieven bestaan en mensen zonder regulier inkomen vaak niet eens de kans krijgen
om een huurovereenkomst af te sluiten.
Omdat een stadbestuur geen impact heeft op de grote macro-economische evoluties en nauwelijks
vat heeft op de prijzen en de inkomens, moet ze verplicht op zoek naar andere instrumenten die de
betaalbaarheid ten goede komen.
Budgetvriendelijk verhuren
De Stad Gent zet zich in om meer budgetvriendelijke huur te realiseren door in projecten van sogent
ontwikkelaars te overhalen een deel van de huurwoningen als budgethuurwoning te realiseren. De
Stad blijft pleiten voor realistische huurprijzen.56 Niemand is er bij gebaat als een huurder
huurachterstal opbouwt, niet de huurder maar ook niet de verhuurder. Verhuurders bevinden zich in
een meer zekere positie met een lager rendement bij vaste huurinkomsten voor een kwalitatieve
huurwoning dan dat ze tussentijds leegstand of achterstal veroorzaken door hun prijs te hoog te
zetten. Slechte verhuurervaringen leiden tot selectieve verhuur én tot verkoop. Elke huurwoning is
nodig.
Budgetvriendelijk verkopen
De Stad Gent zet zich ook in om meer budgetvriendelijke koopwoningen te realiseren en noemt dit
niet langer ‘bescheiden woningen’, maar ‘budgetwoningen’. Er worden zeer veel ‘bescheiden’
woningen gebouwd in termen van vloeroppervlakte. De term budgetwoningen verwijst naar een
woningaanbod waarbij de Stad bewust en gericht de prijs lager houdt dan de marktconforme private
woningen. De huishoudens die in aanmerking komen voor een budgetwoning, moeten aan specifieke
voorwaarden voldoen.

55

Samenlevingsopbouw, 2013; Studiedienst van de Vlaamse Regering, 2014, Armoedemonitor: de Belgische
armoederisicodrempel lag volgens de EU-SILC-survey van 2012 voor een alleenstaande op 12.025 euro per jaar
of 1.002 euro per maand. Omgerekend is dat voor een gezin met 2 volwassenen en 2 kinderen 2.104 euro per
maand. Iets meer dan 1 op de 10 Vlamingen (11%) moest in 2012 zien rond te komen met een inkomen onder
deze Armoederisicodrempel.
56
Stad Gent, 2013, Bestuursakkoord 5.10.
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2. Sociaal woonbeleid
Het Gentse woonbeleid wil uitdrukkelijk een sociaal beleid zijn dat inzet op voldoende sociale
huisvesting, dat niemand uitsluit en dat zorg draagt voor de meest kwetsbaren.
SOCIALE HUUR
De maatschappelijke realiteit in Gent is dat één op vijf huishoudens een laag inkomen heeft.57 Elke
sociale woning staat voor een huishouden dat goed en betaalbaar woont. De huidige wachtlijsten
met wachttermijnen van vier tot acht of zelfs tien jaar58, hebben voor veel mensen zware gevolgen.
Binnen de steeds wijzigende regelgeving op Vlaams niveau, wil de Stad Gent het basisprincipe
hanteren dat het aanbod sneller moet toenemen dan de wachtlijst. Of dit lukt, hangt helaas niét van
eigen beslissingen af. De Stad kan het pad effenen maar de toekenning van de financiering voor
sociale huisvesting en alle spelregels voor de bouw én de verhuur worden door de Vlaamse overheid
bepaald. Binnen die spelregels slaagde Gent er tot nu toe in om méér sociale woningen te realiseren
in vergelijking met andere steden.
Sociale huisvesting is één van de meest gereglementeerde beleidsdomeinen in Vlaanderen. Indien dit
symbool staat voor de aandacht die Vlaanderen besteedt aan sociaal wonen, wenst de Stad Gent dat
het Vlaams budget voor sociaal wonen navenant structureel opgetrokken wordt. Het vraagt
bijzondere moed van lokale huisvestingsmaatschappijen in de grote steden om ondanks de
historische last van renovatie en verlieslatende nieuwbouw, toch te blijven bouwen aan nieuwe
woningen en woonwijken. Als Vlaanderen het mogelijk maakt om te blijven groeien, zullen de
professionele en gedreven sociale huisvestingsmaatschappijen dat doen.
In het Vlaams regeerakkoord worden de doelstellingen sociale huur en koop behouden, en de sociale
objectieven blijven overeind. De termijn om de sociale huurobjectieven te halen wordt echter
verlengd, terwijl vele mensen op de wachtlijsten het bijzonder moeilijk hebben.
Gent wil zeker nog meer sociale woningen mogelijk maken, maar in meerdere gemeenten rond Gent
is het aandeel sociale woningen onverantwoord laag.
Meer kandidaten dan woningen
Huurders kennen een armoederisico dat viermaal zo hoog is als dat van eigenaars, nl. 33,1% versus
8,8%59. De sociale woonmarkt kan hier een antwoord op bieden. Voor velen is de sociale woonmarkt
de enige mogelijkheid om hun recht op een behoorlijke huisvesting waar te maken, ware het niet dat
het aanbod van de sociale woningen niet voldoet aan de vraag. Tussen 2010 en 2012 was er een
stijging in vraag van 12% (van unieke kandidaat-huurders ingeschreven op de wachtlijsten van de
sociale huisvestingsmaatschappijen) in Vlaanderen.60 Daarnaast zijn er vermoedelijk een hele reeks
mensen die in aanmerking komen en betalingsmoeilijkheden hebben, niet ingeschreven op een
wachtlijst.
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Sociale huurders betalen de werking van de sociale huisvestingsmaatschappij
WoninGent cvba heeft berekend dat het mediaan inkomen van de Gentse sociale huurders lager is
dan dat van sociale huurders in andere steden en gemeenten61. Het inkomen van een sociale
huisvestingsmaatschappij wordt bepaald door die inkomens, want huishoudens betalen een huishuur
die in verhouding staat tot hun inkomen. Een gevolg hiervan is dat de sociale
huisvestingsmaatschappijen in Gent onvoldoende inkomsten hebben in verhouding tot hun kosten,
die door niets anders dan door huurinkomsten betaald worden. De betaalbaarheid voor de huurder
én de betaalbaarheid voor de sociale huisvestingsmaatschappij gaan niet hand in hand. Dit leidt tot
een onhoudbare situatie. Indien Vlaanderen niet ingrijpt op structurele inkomsten voor sociale
huisvestingsmaatschappijen, kunnen stedelijke sociale huisvestingsmaatschappijen (SHM’s) géén
nieuwe sociale huurwoningen meer bouwen. In de jaren 80 was er al eens een tijdelijke bouwstop.
Dit scenario dreigt zich te herhalen. En dat terwijl het aantal huishoudens met woningnood blijft
toenemen.
90 jaar Gentse traditie in sociale woningbouw
Toch kan Gent bogen op een behoorlijk sociaal patrimonium. Gent heeft met 13% sociale
huurwoningen62 haar taak op Vlaams niveau volbracht. Vanaf 9% heeft een gemeente immers geen
verplichting meer om bijkomende sociale huurwoningen op haar grondgebied te realiseren. Maar de
stedelijke context is duidelijk anders dan de landelijke. Die 13% betekent immers niet dat hiermee
alle woonarmoede in Gent zou opgelost zijn. De Stad Gent wil zich blijven inspannen63 en pleiten
voor nieuwe sociale huurwoningen, ook al is ze zelf zeer beperkt in stimuli die ze kan geven.
Voorzichtig plannen
Volgens de huidige planning zouden er tegen 2020 ca. 2.000 nieuwe sociale huurwoningen gebouwd
worden. Belangrijke voorwaarde hierbij is dat de huidige financiering gegarandeerd blijft. Of er
daarnaast nog ruimte is voor nieuwe sociale huurwoningen, hangt van de draagkracht van de sociale
huisvestingsmaatschappijen af en – zoals reeds gezegd – van de onontbeerlijke steun die de Vlaamse
overheid biedt.
Grondig renoveren
De grootste uitdaging voor sociale huisvestingsmaatschappijen zelf is op dit moment het bestaande
patrimonium dat gerenoveerd moet worden en aangepast aan de huidige kwaliteits-,
duurzaamheids-, veiligheids- en comfortnormen. Berekeningen bij meerdere sociale
huisvestingsmaatschappijen tonen aan dat de renovatiegolf binnen de huidige financiering een rem
zet op de nieuwbouwactiviteiten. Bovendien – zo blijkt uit de praktijk van tientallen projecten – daalt
het aantal sociale woningen met gemiddeld één derde na grondige renovatie, omdat de huidige
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Het mediaan equivalent netto-belastbaar inkomen voor sociale huurders bij WoninGent cvba bedroeg in
2013 11.738,19 euro. Voor alle sociale huurders die in Gent wonen was dat 12.250,48 euro, voor sociale
huurders in Vlaanderen was dat 13.415,72 euro. Eén van de redenen zijn de vele oudere huurders met een laag
pensioen. Een andere reden is dat er in steden meer inwoners zijn die niet alleen op de woonmarkt maar ook
op de arbeidsmarkt te weinig kansen krijgen.
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normen veeleisender zijn. Dat heeft niet enkel met de oppervlakte per appartement te maken, maar
ook met normen voor toegangen, dikkere isolatie, ruimte die nodig is voor technieken enzoverder.
Het budget voor renovatie is één, het personeel om al die werken op te volgen is een tweede
noodzaak. Waar sociale huisvestingsmaatschappijen nog gunstige financiering kunnen bekomen voor
renovaties, kunnen zij geen vergoeding krijgen voor personeel van de subsidiërende overheid. Dit wil
zeggen dat de volledige personeelskost moet gedragen worden door inkomsten uit verhuur. Dit zijn
inkomsten die recht evenredig zijn met de gezinsinkomens van de huurders. Cijfers van de sociale
huisvestingsmaatschappijen laten echter zien dat de inkomens van de huurders niet stijgen, wel in
tegendeel, en dat het budget voor personeel dus niét stijgt. Bovendien kunnen zwaar te renoveren
woningen niet bewoond worden en zijn er voor die woningen een tijd lang ook geen inkomsten uit
huur. Ook de herhuisvestingsbewegingen die in functie van renovatie moeten gebeuren (zittende
huurders wonen tijdens de renovatie in een ander deel van het sociaal patrimonium), zijn een
intensieve en tijdrovende opdracht.
Grond vinden
Sociale huisvestingsmaatschappijen kunnen niet betaalbaar verhuren of verkopen als zij grondprijzen
tussen 250 en 300 euro per m² moeten betalen. In een stedelijke omgeving is de ontwikkelingskost,
waarin vaak ook sloopkosten en extra kosten voor infrastructuur hoog oplopen, groter dan in een
landelijke omgeving. De Stad Gent streeft naar leefbare dichtheden van sociale woonprojecten en
gaat voor een aanvaardbaar aantal woongelegenheden: aanvaardbaar op ruimtelijk vlak én
aanvaardbaar binnen het strakke financieringskader. De Stad blijft faciliteren in het ontwerpproces
van sociale woonprojecten met een projectbegeleidingsteam. Steden trekken meer mensen aan die
in de stad tewerkstelling zoeken en de stad is goed uitgebouwd met zorg en ondersteuning voor
minder sterke huishoudens. Ofwel zal Vlaanderen de gemeenten moeten verplichten om meer
sociale woningen te bouwen, ofwel zal er een extra gunstig beleid ten aanzien van sociale
ontwikkelingen in de steden moeten uitgewerkt worden. Een absolute verplichting in de gemeenten
én de facto stopzetting van bijkomende initiatieven in de grote steden zou voorbijgaan aan de
realiteit. Anderzijds mogen omliggende gemeenten meer gewezen worden op hun
verantwoordelijkheid inzake sociaal wonen.
Subsidies
Het is een misvatting dat sociale huisvestingsmaatschappijen ‘budget’ krijgen om sociale woningen te
bouwen. Wat zij wél krijgen, is een tussenkomst in de rente. Projecten die aan bepaalde
voorwaarden voldoen, kunnen gefinancierd worden met leningen aangegaan bij de VMSW (Vlaamse
Maatschappij voor Sociaal wonen) en waarvoor sociale huisvestingsmaatschappijen de rente -1%
terugbetaald krijgen van de Vlaamse overheid.64
Af en toe duikt, binnen de woonsector maar niét bij de sociale huisvestingsmaatschappijen, het
voorstel op om gemeenten een financieringsenveloppe te geven waarmee zij sociale woningen op
hun grondgebied kunnen laten realiseren. Dergelijke formule vergroot het budget niet én legt het
beheer en de opvolging van de financiering bij de gemeenten. De Stad Gent pleit uitdrukkelijk niét
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voor een financieringsenveloppe. Dit zou leiden tot versnippering in tegenstelling met de korte- en
langetermijnprogrammering op Vlaams niveau.65
De VMSW fungeert als financiële instelling en kan gunstige leningen verstrekken door het groot
volume aan middelen die zij zelf beleent aan gunstige voorwaarden én omwille van de waarborg die
het Vlaams Gewest biedt. Indien gemeenten zelf zouden moeten lenen op de markt, kan dit tot
duurdere leningen leiden. Indien gemeenten bij de VMSW moeten lenen, lijkt dat een onnodige
tussenpersoon. De wijze van financieren gebeurt vlot zoals het nu is. Of een formule van
’trekkingsrechten’ een goed idee is, valt te betwijfelen. Het zou jammer zijn als beschikbaar Vlaams
geld op de ene plaats ‘geparkeerd’ staat, terwijl dossiers op andere plaatsen klaar zijn voor realisatie.
Op dit moment worden actieve sociale huisvestingsmaatschappijen beloond in de
kortetermijnplanning. De moeilijke voorspelbaarheid van complexe woonprojecten kan bijkomend
aangehaald worden als tegenargument, en binnen de budgetcycli op Vlaams en lokaal niveau is
voorspelbaarheid op korte termijn nodig.
Bouwkosten beheersen
Elke euro die een sociale huisvestingsmaatschappij leent, moet dus terugbetaald worden met
huurinkomsten. Huurinkomsten die, zoals elke sociale huisvestingsmaatschappij ervaart, momenteel
té laag zijn om alle kosten te dekken. Het pad effenen voor sociale huur betekent dan ook: erover
waken dat er geen onnodig hoge eisen (en kosten) gesteld worden aan sociale huurwoningen.
Kwaliteit en eenvoud zullen van ontwerp tot realisatie belangrijk zijn en al even belangrijk is de
beheers- en onderhoudskost ná oplevering. Bij stadsontwikkelingsprojecten moet met de
mogelijkheden van sociale huisvestingsmaatschappijen rekening gehouden worden.
De normen voor de sociale huisvesting zijn door Vlaanderen bepaald en sociale woonprojecten
worden door diverse vakspecialisten beoordeeld vooraleer zij als bouwaanvraag ingediend worden.
Het is de rol van de lokale overheid om de lokale beleidsdoelstellingen te halen en de conformiteit
aan de regelgeving en de lokale beleidskeuzes na te kijken: zijn er voldoende sociale huurwoningen,
worden geen te zware bijkomende (en niet financieel gecompenseerde) duurzaamheidseisen
opgelegd die voor sociale woningbouw moeilijk haalbaar zijn, past het project binnen de goede
ruimtelijke ordening, biedt het project garanties voor leefbaarheid van de wijk, is het project
duurzaam op lange termijn.
Buurt volzet?
Het is een vooroordeel dat sociale huurwoningen zouden leiden tot minder leefbaarheid.
Leefbaarheid wordt niet bepaald door het inkomen van huishoudens maar door open ruimte,
ontmoetingsplaats, goede akoestiek, onderhouden pleinen, begeleiding van conflicten, kwalitatieve
architectuur, kindvriendelijk ontwerp enzoverder. Vaak kan immers ook gesteld worden dat in een
bepaalde wijk met minder sociale huurwoningen toch veel huishoudens met een inkomensprofiel
van sociale huurders wonen, maar dan in minder kwalitatieve private huurwoningen tegen een
huurprijs die niet in verhouding staat tot het inkomen van het huishouden. Of anders: bijkomende
sociale huurwoningen kunnen de woonkwaliteit én de woonzekerheid én de betaalbaarheid in wijken
65

Financiering in de sociale huisvestingssector is een thema van debat in de ‘werkgroep Decentralisatie
Wonen’. Daarin wordt afgewogen welke aspecten een kwestie zijn van gebrek aan autonomie voor de lokale
overheden en welke aspecten een kwestie zijn van financiering.
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verhogen. De Stad Gent is dan ook geen voorstander van ‘quota’ voor sociale huurwoningen in een
wijk. Het aanbod binnen de wijk moet vooral gevarieerd zijn en gebaseerd op een reële behoefte op
wijk- én op stadsniveau.
SOCIALE KOOP
Gezinnen, ook met een bescheiden inkomen, moeten kunnen kiezen om in Gent een woning of een
appartement te kopen. Maar de vastgoedprijzen, de grondprijzen én de renovatiekosten plaatsen
huishoudens voor grote drempels. Sociale koop kan een zeer zinvol betaalbaar koopaanbod bieden.
Ambitieus sociaal objectief
De Stad Gent was ook in de vorige legislatuur ambitieus in het aantal sociale koopwoningen dat ze
wilde realiseren. De gemeenteraad stelde eind 2010 het cijfer van 1.100 sociale koopwoningen
voorop. De provincie legde vervolgens een Bindend Sociaal Objectief op van 954 sociale
koopwoningen tussen 2008 en 2020. Het is duidelijk dat alle mogelijke middelen moeten ingezet
worden om dat verplichte objectief te bereiken. Een groot deel van de Gentse gezinnen hebben
gewoonweg het budget niet voor aankoop en renovatie van bestaande woningen of voor de aankoop
van nieuwe private woningen.
Objectief niet meer haalbaar
Of de Gentse ambitie in realiteit kan omgezet worden, is zeer de vraag. Een Vlaams beleid dat sociale
koop wil afbouwen en alle financiering voor sociale koop schrapt, komt de betaalbaarheid van wonen
in de stad niét ten goede. Minister Liesbeth Homans heeft in haar beleidsverklaring aangekondigd
dat zij geen financiële ondersteuning meer zal bieden voor de realisatie van sociale koopwoningen.
Dit betekent dat er a) géén vergoeding meer kan bekomen worden voor de aankoop van grond,
b) geen bijkomende tegemoetkoming meer gegeven wordt voor binnenstedelijke woonprojecten en
c) geen tussenkomst meer is in infrastructuurkosten voor sociale koopwoningen. Rest enkel nog 6%
BTW en 1,5% registratierechten als voordeel. Tegelijk blijven de spelregels (voorlopig) ongewijzigd en
moeten sociale huisvestingsmaatschappijen de grond van sociale koopwoningen aan gereduceerde
tarieven verkopen. Dit is geen realistisch scenario voor de huisvestingsmaatschappijen en evenmin
voor de kandidaat-kopers. Gecombineerd met de grondprijzen die in steden gangbaar zijn, dreigt de
facto een eind gemaakt te worden aan verdere realisatie van sociale koop.
De minister geeft in haar beleidsnota aan om samen met de stopzetting voor sociale koop, een nieuw
kader te willen uitwerken voor sociale koopmaatschappijen. Indien geen alternatieve
ondersteuningsmaatregelen worden uitgewerkt, zal het behalen van het objectief voor sociale koop
onmogelijk worden. Een herziening van het objectief of een omzetting naar sociale huur zal zich dan
opdringen. Het Gentse stadsbestuur vraagt de minister dan ook rekening te houden met de
specifieke stedelijke context bij het uittekenen van het nieuwe beleid.

Beleidsnota Wonen 2013-2018 Stad Gent goedgekeurd door de gemeenteraad van 26 mei 2015

28/79

3. Misbruikbestrijding
Het stadsbestuur heeft reeds een goede samenwerking met de vele correcte private verhuurders en
wil verder werken aan het verbeteren van de toegankelijkheid tot de private huurmarkt. Het
stadsbestuur wil tegelijk geen misbruiken, uitbuiting of onveilige woningen accepteren van een
kleine maar hardnekkige groep incorrecte verhuurders. De Stad Gent bestrijdt huisjesmelkerij en
krotverhuur en vindt discriminatie ontoelaatbaar.
Krotverhuur
Het stadsbestuur kiest er resoluut voor om het verhuren van slechte woningen te bestrijden. De Stad
werkt hiervoor nauw samen met de Vlaamse administratie, de Vlaamse Wooninspectie en de lokale
politie. Eigenaars krijgen de kans hun huurwoningen in orde te stellen. Doen ze dat niet, dan worden
alle instrumenten ingezet om hen daartoe te verplichten.
Woonkwaliteit en woonzekerheid gaan hand in hand. Al te vaak durven huurders de slechte
woonkwaliteit van hun huurwoning niet aan het licht brengen uit schrik dat hun huurovereenkomst
beëindigd zal worden. Daarnaast durven huurders die daar recht op hebben, geen huursubsidie
vragen omdat bij het woningonderzoek dat ermee gepaard gaat, aan het licht zou kunnen komen dat
hun woning ongeschikt is. Ze blijven liever in hun slechte woning wonen dan het risico te lopen een
andere woning te moeten zoeken. Mensen blijven slecht wonen. Dit moet stoppen. Woonkwaliteit
moet een evidentie worden.
Woningkwaliteit kan beter
Ten aanzien van verhuurders die correct verhuren, hun woning onderhouden en redelijke
huurprijzen vragen, is het onrechtvaardig dat andere verhuurders ermee weg komen dat hun
huurwoningen slecht zijn. Ten aanzien van de huurders is het onverantwoord om niet op te treden
tegen ongezonde en/of onveilige huurwoningen. Het is als ermee instemmen dat auto’s zonder
remmen aangeboden worden. Het is in de eerste plaats de taak van de lokale overheid om slechte
woningkwaliteit te detecteren en op te treden waar nodig. De instrumenten en procedures bestaan
en ze zijn objectief en duidelijk. Dat het niet realistisch is op enkele jaren tijd alle woningen conform
te kunnen laten maken, spreekt voor zich. Toch ijvert het stadsbestuur ervoor systematisch te
werken aan een woonstad waarin over vijftien jaar élke woning conform, veilig en gezond is.
Discriminatie
Uit verscheidene onderzoeken en uit cijfers van het Interfederale Gelijkekansencentrum blijkt
discriminatie in de huisvesting significant toe te nemen. De meest voorkomende redenen zijn
afkomst (etnisch-culturele minderheden), fysieke beperkingen en financieel vermogen. Tests
toonden aan dat 42% van de vastgoedmakelaars ingaat op het verzoek van verhuurders om etnischculturele minderheden te weigeren en dat 61% van hen ingaat op het verzoek om werklozen te
weigeren. Slechts 14% (voor etnisch-culturele minderheden) en 7% (voor werklozen) weigert
uitdrukkelijk om op discriminatieverzoeken in te gaan.66 Hiertegen pakt het stadsbestuur uit met een
specifiek actieplan.
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4. Nieuwe woonvormen
Het stadsbestuur wil nieuwe woonvormen waar nodig mogelijk maken en verbeteren.
Geen nieuwe wijn in oude zakken
Vernieuwend denken is een basishouding om in nieuwe omstandigheden toekomstgerichte
oplossingen te vinden. Het stijgend aantal inwoners, kleine huishoudens, veranderende gezins- en
samenlevingsvormen, de grenzen van de woningdichtheid, de economische realiteit, … dwingen een
lokale overheid om na te denken over andere woonvormen en om vernieuwende oplossingen aan te
reiken. De nieuwe mogelijkheden zijn legio. De Stad Gent wil in die context onder andere cohousing
promoten, hospitawoningen mogelijk maken, solidair wonen aanmoedigen, coöperatieven
stimuleren die bouwen of bestaande woningen beheren, en experimenteren met de mogelijkheden
van Community Land Trust.
Ondernemingsklimaat
De Stad Gent schept gunstige omstandigheden waarin nieuwe ontwikkelingen kunnen gebeuren,
waarbij nieuwe woonvormen kunnen ontstaan zónder afbreuk te doen aan klassieke
woonoplossingen en binnen een goede ruimtelijke ordening. Een lokale overheid heeft de meeste
invloed door een gunstig klimaat te scheppen zodat anderen actie kunnen ondernemen. Het
woonbeleid moet erop gericht zijn om alle Gentenaars fier te maken op hun woonstad, waaraan zij
zelf meegebouwd hebben. De interesse van private bouwgroepen is gekend. Ook de vraag van de
vastgoedsector is goed gehoord en begrepen. Rechtszekerheid en ondernemingsruimte moeten
samen gaan, investeren in Gent kan niet binnen een strak keurslijf, noch in totale regelloosheid. Een
standvastige visie op lange termijn, redelijke afspraken, heldere richtlijnen en vooral: ruimte voor
nieuwe ontwikkelingen.
Antwoorden op vragen
Het Gentse stadsbestuur durft andere dan de bekende architecturale concepten naar voren te
schuiven, het bestaande kader in vraag te stellen, gewoontes te doorbreken en te vertrouwen in
andere dan de vertrouwde concepten. De Stad Gent wil absoluut een antwoord voor twee gezinnen
die samen een huis kopen en fiscaal en juridisch onafhankelijk willen blijven. De Stad Gent wil dat
huurders weten wat ze moeten doen als ze samen een huis huren, waarbij één van hen vertrekt. De
Stad Gent wil ook dat een jongere in een kamer kan wonen bij een gezin, zonder dat dit gezin daar
nadeel van ondervindt. In Gent moeten een aantal koppels samen een woonst kunnen bouwen, met
behoud van eigen private ruimtes en de voordelen van collectiviteit, de zogenaamde private
bouwgroepen. De Stad Gent stimuleert modellen waarbij de woonvorm de onderlinge zorg
aanmoedigt.
Vrije keuze
Bij alle nieuwe concepten gaat er aandacht naar het belang van individualiteit binnen de solidariteit
en collectiviteit. Nieuwe woonvormen mogen geen afbreuk doen aan de vrije keuze van de
huishoudens.
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5. Kindvriendelijke woonomgeving
Een woonbeleid is een beleid dat ook uitspraak doet over de woonomgeving.
Kinderen in de woonomgeving
Een aangepaste woonomgeving is een veilige, gezonde en toegankelijke woonomgeving met een
maximale bereikbaarheid. Een omgeving die aangenaam en groen is en die binnen de stedelijke
dichtheid voldoende ruimte laat voor leven, spelen en ontmoeting.
Dit is voor alle inwoners van belang, en zeker voor gezinnen met kinderen. Ook die groep moet zich
thuis voelen in Gent en moet hier voldoende aantrekkelijke woonmogelijkheden hebben. Het is erg
belangrijk dat hier voldoende rekening mee gehouden wordt bij nieuwe woonprojecten. Die moeten
gescreend worden op kindvriendelijkheid.
Een kindvriendelijke woonomgeving houdt gezinnen in de stad en trekt nieuwe gezinnen aan.
Kindvriendelijk betekent dat er voldoende betaalbare woonmogelijkheden voor gezinnen zijn, maar
evenzeer dat de gezinswoningen en de buurten geschikt en aantrekkelijk zijn voor kinderen.
Doorgaans zijn ze dan ook aantrekkelijk voor jong en oud, alleenstaanden, bezoekers, personen met
een beperking, enz. Ze bestaan bij voorkeur uit een mix van woningen (sociale en middenklasse,
verschillende types). Het is er aangenaam wonen dankzij een levendig, gezond en veilig woonklimaat
en een goed evenwicht tussen sociaal contact versus sociale controle en privacy. Het
speelweefselconcept zorgt voor een aangepaste en aantrekkelijke woonomgeving voor kinderen en
jongeren. Een kindvriendelijke woonomgeving vraagt onder andere een kwaliteitsvolle publieke
ruimte. Deze publieke ruimte biedt de noodzakelijke zuurstof voor opgroeiende kinderen, zeker in
woonprojecten met een hoge dichtheid en bevolkingsdiversiteit. Voor jonge kinderen (peuters en
kleuters) zijn ook de overgangs- en raakzones tussen woning en publieke ruimte van belang: een
balkon, deurportaal, voortuin, oprit, enz. Zo kunnen ze veilig binnen de sfeer van beschutting van de
woning spelen en tegelijk ook contact maken met buurtkinderen. De actieradius van kleine kinderen
is kleiner dan die van pubers, en voor elke leeftijdsgroep moet er een veilige aanleg zijn voor spel en
samenspel zonder de anderen te hinderen.
Woningen in de woonomgeving
Een kindvriendelijk woonbeleid vraagt een goede wisselwerking tussen woningen (inplanting,
typologie, architectuur etc.) en de (semi-) publieke ruimte (inplanting, inrichting en ontwerp).
Woonbeleid en ruimtelijk beleid moeten dus op elkaar afgestemd worden, vanuit zowel een
ruimtelijk als sociaal perspectief. Het publieke ruimtenetwerk structureert immers mee de vorm en
ligging van de woonkavels en omgekeerd. Het is eenvoudig na te gaan of een woning en/of
woonomgeving voldoet aan een aantal relevante uitgangspunten.
Kindvriendelijke woonsten hebben aantrekkelijke en herkenbare ‘open’ voorgevels met een
straatgerichte leefruimte en ‘open’ achtergevels met veel beglazing en een (schuif)deur, langs waar
kinderen gemakkelijk binnen en buiten kunnen, en toch ook voldoende afgeschermd van de publieke
ruimte. Bij een meergezinswoning zijn de onderste lagen bestemd voor gezinnen en is het aantal
woonentiteiten per ingangspartij best beperkt. Er zijn (semi-)collectieve ruimtes en elke woonst heeft
voldoende private terras- of balkonruimtes met minstens ruimte voor een tafel. De
woningoppervlakte van woningen is berekend in functie van een kamer voor elk kind, een
woonruimte waar het gezin samen kan verblijven, maar ook vrienden kan uitnodigen en met
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voldoende bergruimte. Akoestiek is bijzonder belangrijk, zowel tussen verschillende woonsten als
tussen binnen- en buitenruimte.
De eerste woonervaringen in Gent
Gent wil de meest kindvriendelijke stad van Vlaanderen worden.67 Een kind- en gezinsvriendelijk
woonbeleid streeft naar een stad met buurten waar kinderen in een gezonde woning kunnen
opgroeien, waar ze niet moeten meemaken dat ze uit huis gezet worden of dakloos zijn, waar ze
voldoende plaats hebben om rustig te slapen en te studeren, waar ze hun vriendjes kunnen
uitnodigen, een stad waar de woonomgeving uitnodigt om zorgeloos te spelen, veilig naar school te
kunnen fietsen, de fiets veilig te kunnen stallen nabij het huis. Onderzoek wijst uit dat die eerste
woonervaringen als kind het mens- en maatschappijbeeld van opgroeiende jongeren bepalen, en dat
het een grote invloed heeft op hun eigen woonstkeuze later.68 In een stedelijke omgeving tracht de
Stad ook gezinsvriendelijke stedelijke woonvormen (zoals schakelwoningen en gezinsvriendelijke
appartementen) te stimuleren. Dit wordt nu al voorzien in stadsvernieuwings- en grootschalige
woonprojecten, waarbij bijvoorbeeld opvang, gemeenschappelijke ruimtes, speelmogelijkheden en
verkeersveiligheid even belangrijk zijn als de fysieke woonomgeving. De Stad zet hiermee in op het
aanmoedigen van een toekomstgerichte, stedelijke wooncultuur. Kinderen leren de unieke troeven
van wonen in de stad kennen, in kindvriendelijke woonprojecten van verschillende omvang.
Autoluw is kindvriendelijk
Het hoeft geen betoog: autoluw zorgt voor grotere verkeersveiligheid voor kinderen, een gezondere
luchtkwaliteit, een actievere beleving van de openbare ruimte. Overal waar mogelijk worden
woonstraten autoluw ontworpen met gegroepeerde parkeerplaatsen. De publieke ruimte wordt
terug de gemeenschappelijke tuin van de gezinnen, kinderen, jongeren. Tegelijk mag de slinger niet
te ver doorslaan en andere groepen uitsluiten. Indien de stap van autoluw naar autovrij gezet wordt,
is het van het grootste belang om met enkele fundamentele uitgangspunten rekening te houden. De
woonstad van morgen is een stad met veel minder gemotoriseerd verkeer, voldoende openbaar
vervoer, fietsinfrastructuur en veilige fietsbergplaatsen. Driewieler, fietskar, kinderwagen en rolstoel
ervaren geen obstakels meer. De woonomgeving zal integraal toegankelijk zijn. Niet enkel het publiek
domein, ook elke woning zal toegankelijk en bereikbaar zijn. Het streefdoel is een evenwaardige
mogelijkheid voor alle inwoners van Gent om op een comfortabele, zelfstandige manier gebruik te
maken van de woonomgeving en de toegang tot hun woning.
Elke autoluwe woonomgeving wordt ontworpen met uitdrukkelijke zorg voor inwoners die zich
moeilijk of niet op eigen fysieke krachten te voet kunnen verplaatsen en die niet noodzakelijk
rolstoelgebruikers zijn maar wel beperkt in de actieradius waarbinnen zij zich te voet zelfstandig
kunnen bewegen.

67
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Stad Gent, 2013, Bestuursakkoord 11.1.
Stad Gent, Jeugddienst.
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6. Actief en aanmoedigend woonbeleid
Het stadsbestuur kijkt niet langs de zijlijn hoe de woonstad zich ontwikkelt, maar voert een
dynamisch en aanmoedigend beleid.
Objectieve informatie
Een lokale overheid heeft een grote rol te spelen om toegankelijke en betrouwbare informatie aan te
bieden rond alles wat met wonen, duurzaam (ver)bouwen en huren te maken heeft. De Stad Gent
zet hiervoor vijf Woonwinkels in, bouwt de website Kotatgent verder uit en maakt graag gebruik van
bestaande specifieke expertise van een organisatie als de Huurdersbond, het eigenaarssyndicaat, vzw
Samenhuizen, ….
Stadspromotie
Daarnaast moet en wil het stadsbestuur Gent (blijven) promoten als een aantrekkelijke woonplaats
voor alle gezinnen. Dat gebeurt door gezinnen met kinderen te overtuigen met een kindvriendelijke
woonomgeving, voldoende betaalbare woningen en de voordelen van het wonen in de stad. Ze
worden ook bijgestaan met gericht advies over premies en duurzaam bouwen en op participatieve
manier betrokken bij nieuwe ontwikkelingen in de stad.
Stadsvernieuwing
Projecten en buurt- en wijkinitiatieven die kunnen leiden tot renovaties en herbestemmingen
verdienen aanmoediging. Dat kan onder andere door actief kennis en knowhow ter beschikking te
stellen. Ook hier worden bewoners betrokken, geïnformeerd en geadviseerd.

7. Sturend, gedragen en onderbouwd beleid
Data
’Meten en weten’ is van onschatbaar belang om de juiste beleidskeuzes te kunnen maken. Het is dan
ook essentieel om zoveel mogelijk correcte cijfers en gegevens te hebben rond alle aspecten van
wonen in Gent. Belangrijke gegevens die sinds enige tijd niet meer geactualiseerd zijn of die niet
voorradig zijn, dienen up-to-date gebracht te worden waar mogelijk.
Advies
Om goede beleidskeuzes te maken is ook deskundig en op elkaar afgestemd advies wezenlijk.
Natuurlijk moet de Stad hier alle relevante beleidsdomeinen optimaal op één lijn brengen. Domeinen
als welzijn maar bijvoorbeeld ook milieu moeten meer dan ooit afgestemd worden op het
woonbeleid om een duurzaam beleid voor de toekomst te voeren.
De Stad Gent blijft de stedelijke Woonraad begeleiden bij haar opdracht om het Gentse woonbeleid
te adviseren. De Woonraad is een uniek forum met experten die doelgroepen en woonactoren
vertegenwoordigen: sociale huisvestingsmaatschappijen, sociale verhuurkantoren, de Confederatie
van Immobiliënberoepen Oost-Vlaanderen, de Verenigde Eigenaars, de Vlaamse Confederatie voor
de Bouw, het Centra voor Algemeen Welzijnswerk Oost-Vlaanderen, de Huurdersbond Oost-
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Vlaanderen, Samenlevingsopbouw Gent, het Gents Netwerk van Sociale Huurders, het
Provinciebestuur Oost-Vlaanderen, Wonen Vlaanderen, studiebureaus.
Het is van cruciaal belang dat er voldoende advies-, inspraak- en participatiemogelijkheden zijn,
zowel van deskundigen uit de sector als van gewone Gentenaren.
Beleidskeuzes moeten ruim gedragen worden. Vanzelfsprekend liggen de uiteindelijke beslissingen
steeds bij het beleid, maar elke uiteindelijk gemaakte keuze dient goed en uitvoerig verantwoord te
worden.
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III. Het Gentse woonbeleid: 76 acties
1. Voldoende en passend, kwalitatief, betaalbaar aanbod
Actie 1. De Stad Gent zet in op hedendaags wonen in stadsprojecten en breidt het woonaanbod uit
We blijven inzetten op hedendaags wonen in stadsprojecten, stadsvernieuwing en op de reconversie
van brownfields, restgronden en oude industriële sites. In samenwerking met Tondelier
Development nv realiseert de Stad de komende jaren in het project Tondelier 529 nieuwe woningen,
waarvan 106 sociaal.
Via sogent verruimen we het aanbod aan nieuwbouwwoningen in verschillende
stadsontwikkelingsprojecten, waaronder de Oude Dokken (1300, waarvan 260 sociaal), Fabiolalaan
(575, waarvan 155 sociaal), Hogeweg (329, waarvan 220 sociaal), Lijnmolenstraat (41, waarvan 10
sociaal), … Daarnaast stimuleren we ook een reeks kleinschalige projecten waaronder het project
stedelijke woonkavels, waarbij jaarlijks een tiental bouwrijpe kavels aan jonge gezinnen worden
aangeboden.
Actie 2. De Stad Gent heft een belasting op onbebouwde bouwgronden
We activeren meer gronden voor bebouwing én bewoning door de belasting op onbebouwde
percelen aan te passen. De gemeenteraad van 18 december 2013 keurde het Belastingreglement op
onbebouwde gronden in een woongebied goed. De gemeenteraad van 22 september 2014 keurde de
Belasting op onbebouwde kavels in een niet-vervallen verkaveling goed.
Actie 3. De Stad Gent maakt een thematisch RUP Stedelijk Wonen op
We bestemmen percelen voor wonen in een thematisch RUP Stedelijk Wonen, waarbij meer dan 130
percelen die voordien niet bebouwd konden worden om diverse redenen (te klein, niet
samengevoegd, andere bestemming, …), nu ontwikkeld kunnen worden. Hierdoor komt extra ruimte
vrij voor naar schatting 800 nieuwe woningen. Bij grotere percelen wordt een aandeel sociale
woningen onderhandeld met de ontwikkelaar van het woonproject.
Actie 4. De Stad Gent verhoogt de belasting op tweede verblijven
We willen dat woningen en gebouwen met de stedenbouwkundige bestemming ‘wonen als
hoofdverblijfplaats’, ook effectief fungeren als woning voor gezinnen. We ontmoedigen om deze
panden te verhuren voor andere doeleinden door de belasting op tweede verblijven te heroriënteren
en gericht te verhogen. De belasting wordt niet meer opgelegd aan de gebruiker maar aan de
eigenaar, met een onderscheid tussen kleine en grote woningen. De eigenaar zal het hoogste tarief
moeten betalen, tenzij hij kan aantonen dat de woongelegenheid kleiner is dan 80 m². Daarnaast is
de vrijstelling in geval van verhuur aan studenten geschrapt. De gemeenteraad van 16 december
2014 keurde het Belastingreglement op tweede verblijven goed.
Actie 5. De Stad Gent herziet het bouwreglement volgens nieuwe trends en inzichten
We passen het bouwreglement aan in functie van nieuwe trends en nieuwe inzichten. In 2015
worden de nodige stappen genomen om het bouwreglement op drie punten aan te passen, en waar
mogelijk te vereenvoudigen met het oog op een soepele behandeling van vergunningsaanvragen:
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in de eerste plaats is het belangrijk om eengezinswoningen te blijven beschermen maar is
een bovengrens van 250 m² niet meer aangepast aan de huidige realiteit van duurzaam
ruimtegebruik en betaalbaarheid. De norm van 250 m² mag verlaagd worden. Over de
nieuwe grens wordt best nader overleg gepleegd met deskundigen. Een benedengrens
tussen 220 en 180 m² lijkt voldoende om onverantwoorde opdeling te vermijden;
in de tweede plaats moet de mogelijkheid tot combinatie van handelsfuncties op het
gelijkvloers met woonfuncties op de verdieping nader verfijnd worden, met waarborgen
tegen onverantwoorde opdeling of onredelijk kleine wooneenheden;
in de derde plaats is het aangewezen om gevolg te geven aan de aanbeveling van de
Kwaliteitskamer over de mogelijke herbestemming van woningen die opgenomen zijn in de
inventaris van het bouwkundig erfgoed. Soms is het bijna onmogelijk om een moderne
woonfunctie te integreren in een historisch pand, maar kan dit wel voor een kantoor- of
handelsfunctie.

Actie 6. De Stad Gent hanteert een woningtypetoets
We willen enerzijds de grootste woningen laten opdelen, anderzijds willen we niet dat op elk nieuw
vrij perceel een meergezinswoning gebouwd wordt. Versoepelen in het bestaande patrimonium en
meer sturen in nieuwbouw past binnen een gezinsvriendelijk beleid.
De woningtypetoets Gent vormt een ’afwegingskader’ waarbinnen we elementen definiëren die
leiden tot een voorstel waar meergezinswoningen toegelaten zijn, waar eengezinswoningen verplicht
zijn en waar andere stedelijke woontypologieën mogelijk zijn. Het is geen verordenend instrument,
maar een objectieve beoordelingsmethodiek om te bepalen welk type woning op een perceel het
meest geschikt is. Dit gebeurt door op een uniforme wijze de omgeving, de buren, het perceel, het
mogelijke volume en de parkeermogelijkheden in beeld te brengen. We bespreken op open wijze de
voorstellen van bouwheren en adviseren hen die van plan zijn een perceel te kopen. De
woningtypetoets geeft kopers vooraf een duidelijke richtlijn van wat op een perceel de voorkeur
binnen het woonbeleid geniet. In de woningtypetoets is een bijkomende paragraaf opgenomen om
ongewenste en onhaalbare effecten voor sociale huisvesting te vermijden.
We blijven open staan voor nieuwe ontwikkelingen in een snel evoluerende maatschappij en zorgen
ervoor dat de verhouding een- en meergezinswoningen tegemoet komt aan toekomstige
woonbehoeften.
Actie 7. De Stad Gent maakt samen met het OCMW Gent een studie Ruimte voor ouderen
We maken samen met de diensten van de Stad en het OCMW een gezamenlijke analyse van de
bestaande voorzieningen voor ouderen en de demografische evolutie per buurt. Het doel is
betaalbaar wonen voor ouderen, gespreid over het hele grondgebied van de stad. De studie wordt
op een breed forum van vastgoedontwikkelaars en zorgverstrekkers toegelicht en besproken.
Actie 8. De Stad Gent maakt een locatiestudie voor assistentiewoningen
We bestuderen welke locaties ideaal zijn voor de bouw van assistentiewoningen en we pleiten voor
een voldoende aantal sociale assistentiewoningen. We maken samen met het OCMW een
handleiding voor het realiseren van assistentiewoningen, zodat bouwheren zin krijgen om mee te
denken met de Stad waar en hoe op de beste manier bijkomende (erkende) assistentiewoningen
kunnen gebouwd en verhuurd worden.
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Actie 9. De Stad Gent bouwt de woonzorgzones uit
We bouwen de woonzorgzones verder uit en houden hierbij uitdrukkelijk rekening met het
woonzorgbeleid van het OCMW. We waken erover dat woonzorgcentra over het hele grondgebied
van de stad gespreid blijven en niet afgebouwd worden.69 Met de uitbouw van woonzorgzones
bedoelen we de afstemming van thuis(zorg)diensten op de woonzorgcentra zodat de bestaande
infrastructuur meervoudig kan ingeschakeld worden. We streven ernaar dat senioren met een laag
zorgprofiel een groter aanbod van woonvormen en -begeleiding kunnen krijgen in de buurt waar ze
wonen70. Langer thuis wonen én aangepast (kleiner) wonen zijn evenwaardige instrumenten in het
woonbeleid voor ouderen.
Actie 10.
De Stad Gent past het Lokaal Toewijzingsreglement voor sociale huur aan
We passen het Lokaal Toewijzingsreglement voor sociale huur aan in functie van mensen met nood
aan bijkomende zorg: voorrang voor senioren ouder dan 65 jaar en voorrang voor projecten wonenwelzijn en voor personen met beperkingen. De gemeenteraad van 24 november 2014 keurde deze
aanpassing aan het Lokaal Toewijzingsreglement goed.
Actie 11.
De Stad Gent maakt een stadsbreed studentenhuisvestingsplan
We maken een stadsbreed studentenhuisvestingsplan71 voor betaalbare en kwalitatieve
studentenhuisvesting. Het evenwicht tussen woonstad en studentenstad is zeer boeiend maar ook
moeilijk. Omdat het thema verregaande afspraken en afstemming met tal van actoren vergt, kiezen
we ervoor een afzonderlijk studentenhuisvestingsplan op te maken, dat samen met dit
woonbeleidsplan dient gelezen te worden. De gemeenteraad van 22 september 2014 keurde het
studentenhuisvestingsplan ‘Ruimte voor studenten’ goed.
Actie 12.
De Stad Gent bewaakt het recht op wonen voor woonboot/schipbewoners
We bewaken de rechten van deze inwoners van Gent bij de herziening van de
concessieovereenkomsten tussen Waterwegen & Zeekanaal (W&Z) en het woonschepencollege, dat
de belangen van woonschepen over heel Vlaanderen verenigt. Beide partijen vroegen het advies van
de Dienst Wonen om de concessie naar analogie met andere regelgeving rond wonen op te maken,
zoals bijvoorbeeld de bescherming van de gebruikers in vergelijking met bescherming van huurders
in de huurwetgeving. Er werd een samenwerkingsintentie opgemaakt tussen W&Z, de Stad Gent en
de schipbewoners. In april 2015 werden de nieuwe concessieovereenkomsten ondertekend.
Actie 13.
De Stad Gent streeft naar een voldoende variatie in woningaanbod per wijk
We verplichten niemand om te verhuizen. We streven ernaar dat er voldoende variatie in
woningaanbod per wijk is, zodat eenieder binnen de wijk kan verhuizen naar een grotere of kleinere
woning al naar gelang zijn gezinssituatie. Een eenzijdig woningaanbod in een wijk is dan ook te
vermijden. Dit geldt in het bijzonder voor de wijken in de 19de-eeuwse gordel met een overvloed aan
kleine gelijkaardige woningen. We stimuleren ook dat sociale huisvestingsmaatschappijen in hun
69

Stad Gent, 2013, Bestuursakkoord 5.63.
De bouw van nieuwe woonzorgcentra wordt door Vlaams beleid afgeremd.
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Stad Gent, 2013, Bestuursakkoord 5.16.; Stad Gent, 2014, Gent: Woonstad – Ruimte voor studenten,
studentenhuisvestingsplan Stad Gent 2014-2019
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mutatiebeleid rekening houden met sociale cohesie en dat bij de aanbodverruiming aandacht gaat
naar woonrotatie van sociale huurders op langere termijn binnen eenzelfde (sociale) woonwijk.
Samen met het OCMW Gent en het op te richten dienstenbedrijf van de Stad Gent, evalueren we de
bestaande verhuishulp en breiden ondersteuning aan senioren uit, indien nodig. We bevragen de
welzijnssector op welke manier zij verhuisbewegingen kunnen helpen voorbereiden en begeleiden.
Actie 14.
De Stad Gent moedigt levensloopbestendig bouwen aan
We passen in eigen projecten van de Stad Gent, OCMW Gent en sogent de GOLLD-principes
maximaal toe72. We blijven het GOLLD-label uitreiken als herkenbare erkenning voor woongebouwen
die levensloopbestendig zijn. We adviseren ontwikkelaars en architecten van grotere woonprojecten
hoe zij levensloopbestendig kunnen ontwerpen en geven toegankelijkheidsadvies.
We maken particuliere bouwheren van alle leeftijden meer bewust van de mogelijkheden van
aanpasbaar (ver)bouwen.73
Actie 15.
De Stad Gent controleert de kwaliteit van huurwoningen in Gent74
We analyseren de resultaten van de woningonderzoeken die we doen in uitvoering van de Vlaamse
Wooncode. Dit wil zeggen dat we nagaan wat er met de woningen gebeurt die we controleren op
basiskwaliteit en op grond daarvan trachten we de werking van de controlediensten bij te sturen. We
controleren wijken met minder goede woningkwaliteit en oudere woningen.75 Dit wil zeggen dat we
niet enkel op vraag van huurders woningen zullen controleren. De aanpak zelf zal in stappen
uitgewerkt worden door de Dienst Wonen en de Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu. We
zullen dus ook gerichte preventieve controles uitvoeren met woningverbetering als doel. We bouwen
verder op de ervaring die we hebben verworven in ‘Wonen in Tolhuis’, een gerichte screening in de
buurt van de Tolhuislaan. De ontzorging en adviesverlening aan eigenaars beoogt de maximale
woonzekerheid voor de huurders. We werken nauw samen met vzw REGent en vzw Domus Mundi.
Actie 16.
De Stad Gent voert het conformiteitsattest voor woningen gefaseerd in
We maken na grondige analyse van de leeftijd en het aantal huurwoningen in Gent een plan om
gradueel een verplicht conformiteitsattest voor alle huurwoningen in te voeren. Elke woning heeft bij
verhuur of verkoop een energieprestatiecertificaat (EPC), maar basiskwaliteit en veiligheid worden
nog niet systematisch geattesteerd76, zoals bijvoorbeeld auto’s gekeurd worden. Het is niet de
bedoeling om eigenaars af te schrikken met bijkomende controles en al helemaal niet om huurders
uit hun woning te doen vertrekken omwille van renovatie- of herstellingswerken. De Stad Gent
bevraagt het CIB, de Verenigde Eigenaars en Huurdersverenigingen over de werkwijze en
instrumenten die moeten resulteren in conforme huurwoningen.
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GOLLD = Gent OCMW LevensLoopbestendig Design.
Stad Gent, 2013, Bestuursakkoord 5.66.
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Stad Gent, 2013, Bestuursakkoord 5.24.
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Stad Gent, 2013, Bestuursakkoord 5.24.
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Sinds de aanpassingen aan de Vlaamse Wooncode in 2013, kan een gemeente ervoor kiezen om het
conformiteitsattest te verplichten op haar grondgebied.
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Actie 17.
De Stad Gent geeft premies voor duurzame renovatie
We voorzien renovatiepremies voor de kwaliteitsverbetering en energiebesparing77 van woningen en
we zetten de premies gericht in78. We voorzien voor deze legislatuur een budget van 4.500.000 euro
voor premies aan particuliere gezinnen voor de kwaliteitsverbetering van hun woning. De premies
voor kwaliteitsverbetering zijn niet enkel voor eigenaar-bewoners, maar onder bepaalde
voorwaarden ook voor eigenaar-verhuurders om hun huurwoningen maximaal in orde te stellen. De
gemeenteraad keurde op 22 september 2014 het Subsidiereglement voor de verbetering van de
woningkwaliteit voor de periode 2014-2019 goed.79 Het premiereglement voor woningkwaliteit en
het subsidiereglement voor energiebesparende maatregelen80 werden door de Dienst Wonen en de
Milieudienst samen opgemaakt en afgestemd.
Actie 18.
De Stad Gent geeft renteloze leningen voor energiebesparingen
We blijven goedkope leningen verstrekken voor energiebesparende maatregelen aan Gentenaars die
het niet breed hebben.81 Via vzw REGent, het Gentse energiebedrijf, kunnen we de Gentenaars laten
genieten van de Vlaamse energielening (opvolger van de zogenaamde FRGE-leningen – Fonds ter
Reductie van de Globale Energiekost). Op die manier kunnen we goedkope leningen verstrekken voor
energiebesparende maatregelen aan Gentenaars. Voor mensen die het niet breed hebben is dit
bovendien een renteloze lening (voor andere Gentenaars aan 2%). Vzw REGent werkt hiervoor nauw
samen met het OCMW Gent en de leerwerkplekken.
Actie 19.
De Stad Gent voert een stadsvernieuwingsproject rond Blaisantvest uit
We proberen ook mensen te bereiken die zonder steun moeilijk kunnen renoveren.82 We geven
prioriteit aan het vernieuwen van de woonomstandigheden in de 19de-eeuwse gordel door
stadsvernieuwingsprojecten.83 In de wijk Rabot komt een ambitieus en duurzaam woonproject
Tondelier. We willen dat de bestaande woningen in de wijk een kwaliteitsinjectie krijgen zodat oud
en nieuw in een zelfde beweging de buurt vernieuwen. We dienden bij de Vlaamse overheid een
aanvraag voor stadsvernieuwing in waarbij de bekomen subsidies van 1.600.000 euro ingezet zullen
worden om huishoudens in de wijk rond Tondelier de kans te geven deel te nemen aan een cocreatief renovatieproject. We besteden de ontvangen subsidie gedeeltelijk aan premies voor
gezinnen en gedeeltelijk aan ondersteuning en ontzorging van de gezinnen. De stedelijke
renovatiepremie wordt aangepast aan de mogelijkheden van de huishoudens zodat ook diegenen
zonder eigen financiële reserves, kans maken op woningverbetering.
We voorzien projectsubsidie voor actoren uit de sociale sector, sociale economie en de bouwsector
om de handen in elkaar te slaan in functie van woningkwaliteitsverbetering. We willen dit doen op
een participatieve wijze, gecoördineerd door de Stad. We willen de bewoners van onderuit
stimuleren om hun woning te renoveren. We werken met preventieve huis-aan-huisscreenings
77

Stad Gent, 2013, Bestuursakkoord 2.14.
Stad Gent, 2013, Bestuursakkoord 2.14, 5.50.
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Stad Gent, 2014, Woonpremie: https://www.gent.be/reglement/subsidiereglement-voor-de-verbeteringvan-de-woningkwaliteit-voor-de-periode-2014-2019.
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Stad Gent, 2014, Energiepremie: https://www.gent.be/node/24918.
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Stad Gent, 2013, Bestuursakkoord 5.49.
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Stad Gent, 2013, Bestuursakkoord 5.25.
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Stad Gent, 2013, Bestuursakkoord 5.23.
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waarbij we advies geven over wat nodig is, welke premies er zijn en waarbij we, indien nodig, zorgen
voor tijdelijke herhuisvestingsmogelijkheden.84 We experimenteren met renovatieteams om
kwetsbare doelgroepen te begeleiden bij hun renovaties.85 Deze methodiek van stadsvernieuwing
lanceren we als het project ‘Wijk in de steigers’ in het Rabot in het najaar van 2015.
Actie 20.
De Stad Gent initieert stadsvernieuwingsproject Dampoort – Sint-Amandsberg
We organiseren een nieuw stadsvernieuwingsproject Dampoort – Sint-Amandsberg. Ook hier
moeten alle zogenaamde ‘treden van de woonladder’ kwalitatief verbeteren. De nieuwkomers
moeten veilig onderdak vinden, de starters moeten een betaalbare starterswoning kunnen huren of
kopen, de gezinnen moeten hun woningsituatie kunnen verbeteren, de ouderen moeten aangepast
en met zorg kunnen wonen. We zullen afstemmen tussen verschillende diensten voor een
geïntegreerde aanpak en vooral met oog voor de noden en behoeften van de burgers.
Actie 21.
De Stad Gent werkt mee aan de realisatie van ‘Dampoort knapT OP’
We werken mee aan het pilootproject ‘Dampoort knapT OP’ waarmee het OCMW Gent eigenaarbewoners met een laag inkomen helpt door hen financieel te ondersteunen bij hun
verbouwingswerken. Prefinanciering en subsidieretentie86 wordt hier op kleinschalige manier voor
het eerst toegepast, waaruit mogelijks interessante aanbevelingen kunnen vloeien voor de toekomst.
De woonwinkel uit Dampoort – Sint-Amandsberg werkt mee aan het project en vzw CLT Gent
(Community Land Trust Gent) wordt actief betrokken bij de uitwerking ervan.
Actie 22.
De Stad Gent laat leegstaande krotten opruimen
We pakken woningen en/of bouwblokken aan die structureel in te slechte staat verkeren of
ruimtelijk onderbenut zijn, via stedenbouwkundige herstructureringen en ingrepen om de
kankerplekken weg te werken.87 Er bestaat in onze stad een sterke renovatiebeweging, waardoor
veel krotten opgeruimd worden, door inspanningen van de private sector. Toch blijven sommige
woningen langdurig in onaanvaardbaar slechte staat.
We voorzien 1.500.000 euro voor krotbestrijding en vragen aan sogent om in samenwerking met de
stadsdiensten leegstaande krotten te selecteren voor aankoop en afbraak. De bouwrijpe grond kan
als kavel verkocht worden. In bepaalde gevallen kan een woning ontmanteld worden en als ruwbouw
of casco woning verkocht worden.
Actie 23.
De Stad Gent organiseert een forum voor de private huurmarkt
We maken samen met de betrokken actoren (Verenigde eigenaars, CIB, BIV, sociale
verhuurkantoren, vzw Huuringent, …) afspraken over hoe we beter kunnen samenwerken en kennis
kunnen uitwisselen ter ondersteuning van de private huurmarkt. De Task Force Private Huur
onderzoekt welke steun de private huurmarkt nodig heeft om deze voldoende groot en betaalbaar te
maken of te houden. De complementariteit tussen de sociale verhuurkantoren, het stedelijk
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Stad Gent, 2013, Bestuursakkoord 5.25.
Stad Gent, 2013, Bestuursakkoord 5.46.
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Subsidieretentie is een vorm van subsidiëring waarbij de overheid de verleende subsidie na een bepaalde
periode (bijv. bij verkoop van het pand) terugkrijgt en ze vervolgens opnieuw kan inzetten door aan een ander
gezin ter beschikking te stellen.
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huurkantoor en de private verhuurders (vertegenwoordigd door de vastgoedmakelaars en de
vakorganisaties) wordt in gezamenlijk overleg versterkt. Voorstellen worden getoetst met
huurdersverenigingen. Openheid en kennis moeten huur- en verhuurstandpunt tot wederzijds begrip
brengen.
Op het forum kan de bestaande samenwerkingsovereenkomst tussen de Stad en vzw Domus Mundi
met als doel verhuurders te ontzorgen, geëvalueerd en bijgestuurd worden.
Actie 24.
De Stad Gent steunt vzw Huuringent
We blijven vzw Huuringent ondersteunen in haar opdracht om private woningen betaalbaar én
kwalitatief te verhuren met verzekerde opbrengst voor de eigenaar.88 De huurmarkt in Gent slinkt.89
De huurprijzen zijn hoog in verhouding tot het inkomen van de gezinnen die huren. Te veel
huurwoningen zijn van minder goede woonkwaliteit. Met onze steun aan vzw Huuringent beogen we
de ontzorging van de private verhuurder en aanbodbehoud op de private huurmarkt. Vzw
Huuringent beoogt geen vervanging van of concurrentie met de sociale verhuurkantoren, maar is een
aanvulling voor dat woningsegment dat niet voor sociale verhuurkantoren in aanmerking komt.
Actie 25.
De Stad Gent bevordert budgetverhuur
Indien sociale huisvestingsmaatschappijen overwegen om een deel van hun patrimonium te
verkopen, bijvoorbeeld omdat de grote renovatiekost niet kan terugbetaald worden uit sociale huur,
onderzoeken we of budgetverhuur na renovatie niet tot de mogelijkheden behoort. Op die manier
kan sociaal patrimonium toch nog een tweede leven krijgen in functie van lokaal woonbeleid. We
onderzoeken de mogelijkheden om voor de verhuring een beroep te doen op vzw Huuringent indien
de sociale huisvestingsmaatschappij er niet zelf voor kan instaan90.
We geven in overleg met de private sector in bestekken voor woonprojecten van sogent meer
gunningspunten aan ontwikkelaars die een huurpatrimonium realiseren, zodat er een bijkomend
nieuwbouwaanbod aan huurwoningen komt. De Stad Gent onderzoekt de financiële en juridische
haalbaarheid om 5% van de eigen projecten te verhuren via vzw Huuringent.
Actie 26.
De Stad Gent vraagt 20% bescheiden koopwoningen in private projecten
We voorzien meer betaalbare nieuwe woningen: 20% bescheiden koopwoningen in grote projecten
waarvan zowel de Stad als een private partner initiatiefnemer is. De bescheiden woningen hebben
eenzelfde kwaliteit als de private woningen maar zijn bij voorkeur beschikbaar aan voordeliger
tarieven.
Actie 27.
De Stad Gent verkoopt gezinsvriendelijke budgetwoningen
We kiezen in projecten van de Stad Gent en sogent voor 20% budgetwoningen die we aan kostprijs
verkopen onder specifieke voorwaarden.
88

Enkel vzw Huuringent wordt hier vermeld. Sociale verhuurkantoren huren en verhuren ook op de private
huurmarkt maar zij verhuren sociale woningen. De steun aan de SVK’s wordt vermeld bij de acties rond sociaal
wonen. Vzw Huuringent heeft een belangrijke opdracht inzake budgetvriendelijke huurwoningen op de private
huurmarkt, een behoefte die er ook is, net als de behoefte aan sociale woningen.
89
Bevindingen uit de vastgoedsector en Vlaamse steekproeven waaruit blijkt dat in heel Vlaanderen het
aandeel eigenaar-bewoners blijft stijgen ten koste van het aandeel private huurwoningen.
90
Een sociaal verhuurkantoor deze woningen laten verhuren, verschuift het probleem van de SHM naar het
SVK. Het betreft dus uitzonderlijke dreigingen van verkoop die door budgetverhuur vermeden kunnen worden.
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De Stad Gent verkoopt 20% budgetwoningen in het woonproject Tondelier (voormalige
gasmetersite). Sogent 91 verkoopt in het woonproject Zeemanstuin (Hogeweg Sint-Amandsberg)
passieve budget gezinswoningen met minstens drie slaapkamers en tuin; in het project
Lijnmolenpark (Lijnmolenstraat Sint-Amandsberg) budgetwoningen van verschillende types en in het
woonproject Schipperskaai (Oude Dokken) 20% budgetwoningen. Aan de Fabiolalaan zullen
eveneens 20% van de koopwoningen als budgetwoningen verkocht worden.

2. Sociaal woonbeleid
Actie 28.
De Stad Gent ondersteunt SHM’s in hun zoektocht naar gronden
We gaan op zoek naar nieuwe locaties voor sociale huisvestingsmaatschappijen om sociale woningen
te bouwen, in aanvulling op de eigen projectlocaties in ontwikkeling door sogent.92 We screenen het
eigen patrimonium en ander (semi-)publiek vastgoed. We onderzoeken verdichting van bestaande
(sociale) woonwijken. We geven de sociale huisvestingsmaatschappijen ruimte om te ontwikkelen.
Wat SHM’s bouwen volgens de Vlaamse normen, staat borg voor kwaliteit. Bij onderhandelingen en
gesprekken over grote projecten trachten we projectontwikkelaars, investeerders en verkavelaars te
overtuigen delen projectgrond te verkopen aan sociale huisvestingsmaatschappijen ten voordele van
gemengde woonprojecten. De Stad Gent zal waar nodig regisseren en projecten op elkaar
afstemmen ten gunste van een vlotte realisatie en optimale subsidiëring. Ondanks de grondverkoop
zijn goede samenwerkingsverbanden cruciaal om te komen tot gemeenschappelijke projecten
waarbij ontwerp, timing van de werf en aanleg van de infrastructuur op elkaar afgestemd zijn.
We ondersteunen indieners bij een CBO93-procedure voor de bouw van sociale woningen en
onderzoeken op welke van onze gronden de CBO-procedure kan toegepast worden.
Actie 29.
De Stad Gent beperkt de impact van de geschrapte sociale last
We herschikken de geplande sociale woningen in de projecten bij sogent nu een arrest van het
Grondwettelijk Hof specifieke uitvoeringsmodaliteiten van het Decreet Grond- en Pandenbeleid
vernietigt.94 Terwijl we binnen het Decreet Grond- en Pandenbeleid uitgingen van ‘uitvoering in
natura’, herschikken we de verdeling private en sociale woningen binnen de projecten zodat er
91

Stad Gent, http://www.sogent.be/te-koop-te-huur.
Stad Gent, 2013, Bestuursakkoord 5.4.
93
De enige op dit moment bestaande procedure waarbij de private ontwikkelaar zélf sociale woningen kan
realiseren én de zekerheid heeft van afname door een sociale huisvestingsmaatschappij én kan rekenen op
financiering in functie van de vordering van de werken. Bij verkoop van gerealiseerde woningen buiten CBO,
krijgt de ontwikkelaar pas de verkoopprijs bij verkoop, en weet hij niet met 100% zekerheid of een SHM de
woningen effectief zal kopen.
94
Met de komst van het Decreet betreffende het Grond- en Pandenbeleid van 27 maart 2009 werd een
percentage verplicht te realiseren sociale woningen decretaal verankerd én kregen de ontwikkelaars de kans
om de sociale woningen zélf te bouwen, de zogenaamde ’uitvoering in natura’. Als compensatie voor de
realisatie van de ‘sociale last’, genoten ontwikkelaars fiscale voordelen. Het aantal sociale woningen dat in
Gent gepland is om ‘in natura’ gerealiseerd te worden vanaf 2014 tot 2020, is 846 sociale woningen of 16% van
het geplande aantal sociale woningen. Het grondwettelijk hof oordeelde met arrest 145 op 7 november 2013
dat deze voordelen niet aangemeld waren bij Europa en dat hier sprake is van onrechtmatige staatssteun aan
de ontwikkelaars. Bij beschikking verbeterde het Hof dit arrest op 18 december 2013 door ook ‘sociale last’ als
verplichting te vernietigen. Bijgevolg is ook het gemeentelijk reglement sociaal wonen niet langer van kracht.
92
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bouwgrond aan een sociale huisvestingsmaatschappij kan verkocht worden. Op deze manier streven
we ernaar dat de voorziene 555 woningen ‘in natura’ grotendeels door de sociale
huisvestingsmaatschappijen zelf gerealiseerd kunnen worden na verwerving van projectgrond. Of de
sociale koopwoningen effectief kunnen gebouwd en verkocht worden, is nog niet duidelijk. Mogelijk
schakelen we deze woningen in om de noden inzake sociale huur te lenigen.
De mogelijkheden om het sociaal aanbod zonder sociale last te realiseren die worden beschreven in
de Omzendbrief van april 201495, worden onderzocht en maximaal benut: de Constructieve
Benadering Overheidsopdrachten, Design & Build, overeenkomsten en convenanten met private
actoren, vrijwillige verkoop van gronden en panden, onteigening ten algemenen nutte van gronden
en panden, verwerving van gronden en panden door toepassing van de ruil en aankoopplicht96en de
verwerving van gronden en panden door toepassing van een voorkooprecht97.
De Stad Gent ijvert voor lokale autonomie om een ‘reglement sociaal wonen’ te kunnen hanteren op
haar grondgebied.
Actie 30.
De Stad Gent legt de infrastructuur aan bij sociale woonprojecten
We vereenvoudigen en versnellen de aanleg van infrastructuur bij sociale woonprojecten98 en stellen
een projectleider aan voor het ontwerpen en aanleggen van het openbaar domein.99 In het kader van
gedelegeerd bouwheerschap vragen we hiervoor middelen aan de VMSW. Bij het aanleggen van
infrastructuur wordt rekening gehouden met het speelweefselconcept, dat zorgt voor een
aantrekkelijke, kindvriendelijke woonomgeving.
Actie 31.
De Stad Gent ondersteunt financieel het energie-efficiënt maken van oudere
woningen
We sluiten met een concreet financieel budget van twee miljoen euro convenanten af met Gentse
SHM’s om hen te ondersteunen bij noodzakelijke werken om het energiegebruik te beperken in
sociale woningen die niet met reguliere financiering ondersteund worden.100
Actie 32.
De Stad Gent steunt kleinschalige sociale woongebouwen
We stimuleren een aantal kleinschalige sociale woningbouwprojecten verspreid over enkele wijken,
als alternatief voor wie nu in de verkrotte verkommerde delen van die buurten woont.101 De Stad
Gent voorziet 500.000 euro om kleinschalige woonprojecten mogelijk te maken. Deze middelen
kunnen ingezet worden om enkele invulbouwprojecten te realiseren, bijvoorbeeld op locaties waar
de Stad Gent eerder het voorkooprecht uitoefende of waar sociale huisvestingsmaatschappijen zelf
het recht van voorkoop willen uitoefenen of op restgronden.
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Vlaamse Regering, 4 april 2014, Vlaams minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie Freya Van
den Bossche en Vlaams minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport Philippe
Muyters, VR 2014 0404 MED.0189/2.
96
Artikel 5 en 20 van het Decreet van 16 juni 2006 houdende oprichting van de Vlaamse Grondenbank.
97
Decreet van 25 mei 2007 houdende de harmonisering van de procedures van voorkooprechten.
98
Bij gesubsidieerde aanleg van openbaar domein moet de nieuwe infrastructuur kosteloos overgedragen
worden aan de Stad, die deze infrastructuur nadien beheert en onderhoudt.
99
Stad Gent, 2013, Bestuursakkoord 5.7.
100
In samenwerking met schepen voor Energie, Tine Heyse.
101
Stad Gent, 2013, Bestuursakkoord 5.23.
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We moedigen sociale huisvestingsmaatschappijen aan om de Design & Buildprocedure van de VMSW
toe te passen, een procedure voor snellere en toch rendabele ontwikkeling van kleine opvulpercelen
via standaardisatie op afroep.102
Actie 33.
De Stad Gent ondersteunt en begeleidt de sociale huisvestingsmaatschappijen bij
de renovatie van het bestaand patrimonium
We helpen de sociale huisvestingsmaatschappijen bij de zoektocht naar subsidies, begeleiden het
overleg naar een vlot vergunningstraject en zetten de vraag om steun bij betrokken overheden mee
kracht bij.
De noodzaak aan sociale woningen wordt niet enkel voldaan door – mits de nodige steun –
bijkomende woningen te kunnen bouwen, maar zeker ook door de noodzakelijke renovatie van de
bestaande woningen. Alle sociale huisvestingsmaatschappijen worden geconfronteerd met de
noodzaak om de bestaande complexen te renoveren. Dit gaat zowel om de noodzakelijke
aanpassingen aan de moderne normen van wooncomfort en energie-efficiëntie, als om investeringen
in panden die door veroudering versleten of uitgeleefd zijn.
Het is voor alle SHM’s een enorme uitdaging om het bestaande patrimonium verhuurbaar te kunnen
houden en de periodes van structurele leegstand zo kort mogelijk te houden.
Vaak zijn de noodzakelijke renovatiewerken zo ingrijpend dat de bewoners tijdelijk of definitief
moeten herhuisvest worden. Voor deze noodzakelijke herhuisvesting zullen nieuwe wooneenheden
moeten ingezet worden.
Actie 34.
De Stad Gent sluit een woonbeleidsconvenant af met Vlaanderen
We streven naar een behoeftedekkend aanbod, hoewel Gent reeds meer dan de 9% verplichte aantal
sociale huurwoningen t.o.v. het aantal huishoudens heeft. We hebben daarvoor een sociale
woonbeleidsconvenant103 afgesloten met Vlaanderen104 voor de periode 2014-2016. Zo krijgt Gent
garanties van Vlaanderen dat de realisatie van 1.307 sociale huurwoningen kan gefinancierd worden
voor een totale projectkost van 182.696.380 euro. De lijst met projecten werd besproken met de
102

Voorlopig loopt een proefproject in West-Vlaanderen, geschoeid op een meer landelijke context. Andere
SHM ’s zullen pas later ook een beroep kunnen doen op deze formule om reguliere projecten op grotere
projectgronden te realiseren. Voor stedelijk gebied zal de formule moeten bijgewerkt worden, gezien de
grotere investeringskost in grond, werforganisatie en gebouwkost.
103
Het sociale woonbeleidsconvenant 2014-2016 werd goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 20
december 2013 en na goedkeuring door de Gentse gemeenteraad van 24 februari 2014 ondertekend door de
minister bevoegd voor Wonen op 13 mei 2014.
104
Op 27 maart 2009 bekrachtigde de Vlaamse Regering het Decreet betreffende het Grond- en Pandenbeleid
dat vanaf 1 september 2009 in werking trad. Artikel 4.1.4 bevat het gemeentelijk objectief voor sociale
huurwoningen. In dit artikel wordt aangegeven hoe de 43.440 sociale huurwoningen over Vlaanderen worden
verspreid. Het decreet verdeelt 35.233 sociale huurwoningen tot op het niveau van de Vlaamse gemeenten.
Deze woningen zullen in die gemeenten gebouwd worden via de reguliere inspanning 2009-2023 en door
middel van de specifieke inhaalbeweging 2013-2025. De overige 8.207 woningen kunnen worden ingevuld via
de woonbeleidsconvenanten. Voor steden en gemeenten zoals Gent, waar volgens de resultaten van de meest
recente voortgangstoets een sociaal huuraanbod van ten minste 9 % van het in de nulmeting vermelde aantal
huishoudens voorhanden is, geldt er geen verplichte toenameregeling. Deze steden en gemeenten kunnen zich
engageren om een bepaald aantal sociale huurwoningen te realiseren door een sociale woonbeleidsconvenant
af te sluiten met de Vlaamse Regering, die daarin een toezegging doet over de financiering van dat sociaal
huuraanbod. Het bestuur wil een stevig aanbod sociale nieuwbouwwoningen en gaat bijgevolg in op het
aanbod voor het afsluiten van een sociale woonbeleidsconvenant.

Beleidsnota Wonen 2013-2018 Stad Gent goedgekeurd door de gemeenteraad van 26 mei 2015

44/79

sociale woonorganisaties binnen het Lokaal Woonoverleg. De Stad treedt op als regisseur voor de
lokale sociale huisvestingsmaatschappijen en het Vlaams Woningfonds, die de woningen zullen
bouwen. Alle toekomstige ontwikkelingen worden onderling besproken en afgestemd. Voor de Stad
Gent is de sociale woonbeleidsconvenant geen eenmalige overeenkomst en we zullen vragen om ook
voor de periode na 2016 garanties te krijgen dat bijkomende sociale woonprojecten van Vlaamse
financiering kunnen gebruik maken.
Actie 35.
De Stad Gent vraagt rationele bezetting van sociale woningen
We vragen de sociale huisvestingsmaatschappijen vrijwillige mutaties uit te lokken naar aangepaste
woningen. Een aanmoedigingsbeleid moet ervoor zorgen dat kleine woonsten door kleine
huishoudens en grote woningen door grote huishoudens bewoond worden.
Daarnaast vragen we aan de sociale huisvestingsmaatschappijen om de leegstand in sociale
woningen tot een minimum te herleiden en regelmatig te monitoren.105 We sporen aan tot verhuur,
renovatie en waar mogelijk tijdelijk gebruik.106 De Stad Gent sluit een samenwerkingsovereenkomst
af met CAW Oost-Vlaanderen om leegstaande woningen voor korte periodes in gebruik te geven van
woonbehoeftige gezinnen.
Actie 36.
De Stad Gent zet in op sociale verhuurkantoren
We blijven sociale verhuurkantoren (SVK’s) promoten bij eigenaar-verhuurders als een belangrijke
partner in de ontzorging van de private verhuurder. Voor de Stad zijn de SVK’s een onmisbare sociale
partner en we willen hen stimuleren om het aantal woningen, verhuurd onder SVK-regime, verder uit
te breiden - indien mogelijk met 50 tot 100 woningen per jaar. De sociale verhuurkantoren bieden
kansen aan mensen om sociaal te huren (met toewijzing van een sociale woning volgens
woningnood) en zorgen ervoor dat eigenaars hun woning niet verkopen maar blijven verhuren, zodat
de huurmarkt niet verder slinkt. Daarnaast begeleiden we de twee bestaande sociale
verhuurkantoren bij de fusie tot één performant sociaal verhuurkantoor.107 Het eengemaakte SVK
moet een professionele huurder kunnen worden van investeerders in nieuwbouwwoningen en
appartementen. We streven naar een zo groot mogelijke complementaire samenwerking tussen dit
eengemaakte sociale verhuurkantoor en vzw Huuringent, waarbij geïnteresseerde verhuurders en
huurders met elkaar worden uitgewisseld. We financieren nog een deel van de renovatiewerken om
alle SVK-woningen conform te kunnen verhuren, en dit tot en met 2016. Hiertoe keurde de
gemeenteraad een samenwerkings- en subsidieovereenkomst met beide SVK’s goed in juni 2014.
Actie 37.
De Stad Gent streeft naar het sociaal objectief sociale koop
We willen de realisatie van sociale koopwoningen wel opvoeren, maar het Vlaams Regeerakkoord
laat sociale koopwoningen in hun huidige vorm niet meer toe. Of er een vergelijkbaar alternatief
komt, is vandaag nog niet duidelijk.
Niettegenstaande we de voorbije jaren en in de planning voor de komende jaren een duidelijk
merkbare versnelling in de realisatie van sociale koopwoningen zien, zullen we de bouwactiviteit bij
105

Stad Gent, 2013, Bestuursakkoord 5.29.
De Stad Gent stelt sociale huisvestingsmaatschappijen vrij van belasting op leegstand: de belasting zou een
bijkomende financiële verzwaring zijn voor de SHM’s, die al hun budget nodig hebben voor de renovatie van
hun patrimonium. De Stad steunt hen liever in het wegwerken van de leegstand, dan hen te ‘straffen’.
107
Stad Gent, 2013, Bestuursakkoord 5.10.
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sociale huisvestingsmaatschappijen toch nog moeten opvoeren om het sociaal objectief te bereiken.
Zonder financiering heeft ‘opvoeren’ echter geen zin. De Stad Gent zal in ieder geval de groei
monitoren. In lopende projecten waar sociale koop niet kan behouden blijven, streven we ernaar dit
om te zetten in sociale huur.
Actie 38.
De Stad Gent ijvert voor behoud van sociale koopwoningen
We ijveren voor financiering van sociale koopwoningen én voor wederinkoop van sociale
koopwoningen. Om het systeem van sociale koop betaalbaar te houden, zouden de
overheidsinvesteringen in sociale koopwoningen moeten terugvloeien naar de overheid als de
woningen verkocht worden. We vragen dat sociale koopwoningen in een erfpacht of met recht van
opstal verkocht worden zodat de grond eigendom blijft van de verkopende sociale
huisvestingsmaatschappij. We vragen dat het CLT- of ‘Community Land Trust’- concept zoveel
mogelijk wordt toegepast voor sociale koopwoningen.
Actie 39.
De Stad Gent ondersteunt de SHM’s bij de uitwerking van een centraal
inschrijvingsregister
We willen de SHM’s bijstaan in de uitwerking van een centraal inschrijvingsregister. Het is in deze
technologische tijden niet meer uit te leggen dat een kandidaat-sociale huurder zich op vijf
verschillende adressen moet inschrijven voor een sociale huurwoning als hij bij vijf SHM’s in
aanmerking wil komen voor sociale huur. Daarenboven moet hij nog eens om de twee jaar zijn
dossier actualiseren bij elk van die vijf SHM’s afzonderlijk. Niet alleen voor de kandidaat-huurders,
ook voor de SHM’s is dit een berg papierwerk. We gaan na of en hoe we kunnen bijdragen aan de
realisatie van een centraal informaticaplatform. Armoedeverenigingen worden bevraagd over welke
drempels ervaren worden bij het kandidaat stellen voor een sociale woning, en bij het actualiseren
van hun gegevens na inschrijving. Bij dit actualiseren werken de Dienst Wonen en de SHM’s een
communicatietraject uit met als doel zoveel mogelijk kandidaten te actualiseren en schrappingen uit
de kandidatenlijsten te vermijden.
Indien een centraal inschrijvingsregister moeilijk te realiseren is onder de huidige regelgeving,
worden de hinderpalen samen met een voorstel van oplossing overgemaakt aan de Vlaamse
overheid.

3. Misbruikbestrijding
Actie 40.
De Stad Gent voert systematisch woningcontroles uit
We starten bij het vermoeden of de vaststelling van slechte woningkwaliteit altijd de administratieve
procedure op die kan leiden tot ongeschikt- en/of onbewoonbaarverklaring.108 We zetten tevens in
op het vermijden van onvrijwillige verhuis ten gevolge van een ongeschiktheidsprocedure en richten
ons op de renovatie van de huurwoningen mét behoud van de lopende huurovereenkomst. Ons
uitgangspunt is helder: elk onderzoek heeft tot doel dat de woning veilig en gezond wordt én dat de
zittende huurders in de woning kunnen blijven wonen. De technische woningonderzoeken evolueren
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Stad Gent, 2013, Bestuursakkoord 5.28.
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van bestraffend/controlerend naar adviserend. Verhuurders moeten geïnformeerd worden als zij de
regelgeving onvoldoende kennen en moeten de kans krijgen hun huurwoning conform te maken.109
Actie 41.
De Stad Gent treedt op tegen huisjesmelkerij
We gaan voor een gecoördineerde en krachtdadige aanpak van huisjesmelkerij, verwaarlozing en
verkrotting in een gerichte actieve samenwerking tussen politie, brandweer, stedelijk toezicht en
wooninspectie.110 Verhuurders die moedwillig slechte panden blijven verhuren, worden niet alleen
door de administratieve maar ook door de strafrechtelijke procedure van de Vlaamse Wooninspectie
gevat. We maken afspraken met de wooninspectie om aan de hand van gerichte acties de
huisjesmelkerij die nog bestaat, aan te pakken. We zorgen ervoor dat alle betrokken diensten samen
misbruik tegengaan.
Actie 42.
De Stad Gent beheert 12 transitappartementen en 1 transitwoning
We voorzien transitwoningen voor huurders die een woning moeten verlaten en waar zij vier
maanden kunnen verblijven.111 Transitwoningen worden niet, zoals noodwoningen van het OCMW,
ingezet bij ‘rampen’.112 We trachten de bestaande transitappartementen aan te vullen met enkele
transitwoningen voor grote gezinnen.
We streven naar renovatie van slechte huurwoningen, waarbij de huurder tijdelijk en indien nodig
gebruik kan maken van een transitwoning om na de herstellingswerken de eigen huurwoning
opnieuw te bewonen. We zetten sociaal consulenten in om de bewoners te begeleiden en
ondersteunen bij de zoektocht naar een andere huurwoning indien terugkeer naar de
oorspronkelijke huurwoning toch niet mogelijk is.
Actie 43.
De Stad Gent laat verhuurders de kosten van herhuisvesting betalen
We recupereren de kosten van herhuisvesting bij de verhuurders wanneer herhuisvesting het gevolg
is van een actie huisjesmelkerij113 of van een onbewoonbaarverklaring om dringende veiligheidsen/of gezondheidsredenen. Het kan niet dat de overheid voor de kosten moet instaan die ontstaan
doordat een verhuurder zich heeft onttrokken aan zijn wettelijke verplichting om een veilige woning
te verhuren. Tot en met 31 december 2014 had de Stad Gent een overeenkomst met het Vlaams
Gewest om de herhuisvestingskosten te kunnen terugvorderen. We pleiten voor verderzetting van
deze mogelijkheid.

109

Eigenaars hebben 3 maanden om hun huurwoning in orde te brengen binnen de procedure ongeschikt- en/
of onbewoonbaarverklaring in toepassing van de Vlaamse Wooncode. Drie maanden na aanvraag van de
procedure kan de burgemeester op advies van technische verslagen een woning ongeschikt en/of
onbewoonbaar verklaren. De eigenaar heeft vanaf dat moment nog een jaar tijd om de noodzakelijke werken
uit te voeren vooraleer hij belasting moet betalen. Of anders: eigenaars die te goeder trouw zijn, renoveren
binnen de termijn die zij krijgen.
110
Stad Gent, 2013, Bestuursakkoord 5.30. en 15.10.
111
Stad Gent, 2013, Bestuursakkoord 5.27.
112
Transitwoningen worden ingezet bij de herhuisvestingsplicht van de burgemeester in het kader van
onbewoonbaarverklaringen op grond van artikel 135 van de Nieuwe Gemeentewet en bij acties huisjesmelkerij
(dit zijn gecoördineerde acties door Cel Meprosch van de politie; meprosch = een afkorting voor
mensenhandel, prostitutie en schijnhuwelijken). Deze werken complementair aan de noodwoningen van het
OCMW.
113
Stad Gent, 2013, Bestuursakkoord 5.27.
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Actie 44.
De Stad Gent neemt woningen in sociaal beheer
We testen bij wijze van piloot het instrument ‘sociaal beheer’ uit de Vlaamse Wooncode in de
praktijk uit op minstens twee woningen van de federale overheid, die door verbeurdverklaring het
gebruiksgenot kreeg over die woningen. De woningen zullen in orde gesteld worden en verhuurd via
het SVK. Als blijkt dat sociaal beheer een werkbaar instrument is, kunnen we waar nodig ook private
woningen in sociaal beheer nemen als sluitstuk van kwaliteitsbewaking.114 Dit betekent dat we
ongeschikt of onbewoonbaar verklaarde huizen of woningen opgenomen in het leegstandregister
van een eigenaar die de woning niet wil of kan renoveren, in beheer nemen voor een periode van
minstens negen jaar, zoals voorzien in de Vlaamse Wooncode. We voorzien een budget van 15.000
euro per jaar voor kosten die hieraan verbonden zijn.
Actie 45.
De Stad Gent gaat na of, hoe en wanneer er gebruik gemaakt kan worden van het
opeisingsrecht van leegstaande gebouwen door het OCMW volgens artikel 134bis van de
Nieuwe Gemeentewet. De Stad Gent zet in op informeren en adviseren van verhuurders
We stellen een verhuurmap samen en verspreiden die bij verhuurders. We staan in voor gerichte
informatie aan verhuurders via onze woonwinkels en organiseren infomomenten in samenwerking
met de private huursector. We geven advies na technisch onderzoek zodat de verhuurder weet hoe
hij zijn huurwoning in orde kan stellen met de regelgeving.
We onderbreken de administratieve procedures niet, zodat de verhuurder zich bewust blijft dat
sancties zullen volgen als hij het advies niet volgt.
Actie 46.
De Stad Gent, het OCMW Gent en het CAW vermijden uithuiszetting van huurders
We doorbreken het taboe over betalingsmoeilijkheden. We geven uitleg, verlagen de drempel naar
de dienstverlening, leggen de inhoud van moeilijk opgestelde brieven uit, geven geruststellend
advies. In de huidige huisvestingsmarkt komen meer en meer huishoudens in betalingsproblemen.
De schaamte bij de ‘nieuwe armen’ om ‘niet mee te kunnen’ en om de kosten niet meer te kunnen
betalen, is jammer genoeg soms te groot om hulp te vragen. Dat taboe moet doorbroken worden.
Beter tijdig hulp vragen dan uit huis gezet worden. We werken hiervoor nauw samen met het OCMW
Gent (dat al een wettelijke opdracht heeft inzake gerechtelijke uithuiszetting), het CAW OostVlaanderen (dat Vlaamse subsidies ontvangt voor preventie van uithuiszetting in de sociale huur) en
Huurdersbond Oost-Vlaanderen voor nog meer preventie van uithuiszetting op een eerder tijdstip.
We verwijzen bij huurproblemen systematisch door naar de Huurdersbond, met respect voor de vrije
keuze van de huurders om op andere raadgevers een beroep te doen.
Actie 47.
De Stad Gent gaat de strijd aan tegen leegstand
We verhogen de leegstandsheffing en zorgen ervoor dat ze ook effectief geïnd wordt.115 De
gemeenteraad van 18 december 2013 keurde het Reglement opmaak leegstandsregister en het
Belastingreglement op leegstaande woningen en gebouwen goed.116

114

Sociaal beheer is een instrument voorzien in het Decreet houdende de Vlaamse Wooncode waarbij de
overheid onder bepaalde voorwaarden het gebruiksrecht van de eigenaar overneemt.
115
Stad Gent, 2013, Bestuursakkoord 5.29.
116
Stad Gent, www.gent.be/system/files/regulations/2014_RE_leegstand.pdf.
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We maken het Meldpunt117 leegstaande woningen beter bekend.118 We starten waar mogelijk de
onteigeningsprocedure op voor langdurig leegstaande woningen.119 We stellen ons eigen leegstaand
patrimonium ter beschikking voor tijdelijke bewoning.120
Actie 48.
De Stad Gent gaat de strijd aan tegen discriminatie op de woonmarkt
We zetten stappen om discriminatie op de Gentse woonmarkt tegen te gaan. Hoewel er vele
eigenaars en immokantoren zijn die niet discrimineren, zijn er nog altijd die ten onrechte selectief
zijn. Als die eigenaars zeggen dat ze vrij willen kiezen wie in hun huurwoning woont, bedoelen ze
vaak dat ze willen kiezen wie er niét woont. Het kan niet dat iemand op basis van afkomst, geslacht,
geaardheid, handicap, leeftijd, overtuiging of fortuin geen gelijke toegang krijgt tot bijvoorbeeld een
huurwoning. Elk huishouden heeft recht op huisvesting en wij waken er mee over dat dit recht niet
geschonden wordt. We brengen de problematiek van discriminatie op de private huurmarkt
nauwgezet in kaart.121 Het kan net zo goed gaan over een verhuurder die niet aan een alleenstaande
vrouw wil verhuren als om een verhuurder die gezinnen van andere origine systematisch weert.
Als lid van het stedennetwerk ECCAR (European Coalition of Cities Against Racism, ontstaan op
initiatief van UNESCO) stelde de Stad Gent reeds in 2007 een tienpuntenactieplan tegen racisme op.
Om de strijd tegen racisme en discriminatie op te voeren, wordt het actieplan tegen racisme
geactualiseerd, herwerkt en verbreed naar alle discriminatiegronden. De afgelopen jaren heeft Gent
zoals veel andere Europese steden kennis gemaakt met de gevolgen van de intra-Europese migratie.
Grote groepen Midden- en Oost-Europese burgers, vooral Bulgaren, vestigen zich in Gent. Ze stellen
de stad voor een aantal specifieke uitdagingen. De Stad voert daartoe sinds enkele jaren een
gecoördineerd en geïntegreerd migratiebeleid.122 We werken een actieplan uit met de Dienst Wonen,
de Integratiedienst en de Dienst Gelijke kansen ter bevordering van gelijke toegang tot huisvesting123
en plegen hierover overleg met de vertegenwoordigers van eigenaar-verhuurders; voeren in
samenwerking met de UGent een praktijkonderzoek; maken werk van een non-discriminatiepact met
de verhuursector en onderhandelen over de mogelijke toekenning van een ‘label ethisch of
respectvol verhuren’; werken nauw samen met het Meldpunt Discriminatie; en pakken uitbuiting van
kwetsbare groepen op grond van discriminatie aan. Op 23 oktober 2014 organiseerden we als start
van een totaalaanpak een studiedag voor professionele begeleiders over discriminatie op de
woonmarkt.124 We vinden het belangrijk om ook de huurders te horen en hun voorstellen te
bespreken.
Actie 49.
De Stad Gent aanvaardt geen misbruik van werkgevers-verhuurders
We roepen misbruik van werkgevers-verhuurders in overleg met verschillende instanties een halt
toe. Naast actieve discriminatie of het uitsluiten van mensen op grond van afkomst, geslacht,
geaardheid, handicap, leeftijd, overtuiging of fortuin, bestaat er in Gent helaas ook een beweging van
117

Stad Gent, www.gent.be/wonen-verbouwen/woon-en-bouwproblemen/meldpunt-leegstand.
Stad Gent, 2013, Bestuursakkoord 5.29.
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Stad Gent, 2013, Bestuursakkoord 5.29.
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Stad Gent, 2013, Bestuursakkoord 5.68.
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Stad Gent, 2013, Bestuursakkoord 5.21.
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Stad Gent, schepen Resul Tapmaz, 2014, Gedeeld Gents Burgerschap 2014-2019.
123
Stad Gent, diverse diensten, 2014, Actieplan gelijke toegang tot huisvesting en bestrijding van discriminatie
op de huisvestingsmarkt.
124
Stad Gent, ‘Gelijke toegang tot huisvesting!?’, studiedag op 23 oktober 2014 in Gent.
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misbruik op grond van afkomst, geslacht, geaardheid, handicap, leeftijd, overtuiging of fortuin.
Bepaalde verhuurders verhuren, tegen het wettelijk verbod in125, aan hun werknemers die al dan niet
reglementair arbeid verrichten. Zij maken misbruik van hun machtspositie en verhuren slechte
woningen aan te hoge huurprijzen waarbij ze het niet al te nauw nemen met de woninghuurwet.
Actie 50.
De Stad Gent vraagt een Vlaams centraal huurwaarborgfonds
We dringen aan op de oprichting van een Vlaams centraal huurwaarborgfonds.126 Een lokaal
huurwaarborgfonds per gemeente of stad weegt niet op tegen een globaal fonds vanuit Vlaanderen
dat voor alle huurders en alle verhuurders op gelijke wijze fungeert. Schaalvergroting is bovendien
noodzakelijk om de werkingskosten van dergelijk fonds te kunnen dragen.
Actie 51.
De Stad Gent dwingt de affichering van de huurprijs af
We informeren eigenaars over de verplichting om de huurprijs voor huurwoningen en kamers te
afficheren127. De verplichting moet ervoor zorgen dat eigenaars de prijs niet aanpassen afhankelijk
van wie de kandidaat-huurder is. De Stad Gent controleert én geeft een administratieve boete aan
eigenaars die dit niét naleven.128
Actie 52.
De Stad Gent werkt slechte woningkwaliteit weg
We willen een geïntegreerde en gefaseerde aanpak van slechte woningkwaliteit.
We zullen ‘Wonen in Tolhuis’, een project dat in 2014 is ontstaan uit het welzijnsoverleg SluizekenTolhuis-Ham en dat een antwoord probeerde te vinden op de slechte private huisvesting in de wijk
Tolhuis, als voorbeeld hanteren voor samenwerking rond woningkwaliteit129. Het doel was zwakkere
huurders die het slachtoffer zijn van erbarmelijke huisvesting, multidisciplinair te ondersteunen.130
We zullen een gelijkaardige methode toepassen in meerdere wijken, waaronder zeker het
aandachtsgebied Dampoort – Sint-Amandsberg. Daarnaast zal in de Rabotwijk tijdens de komende
jaren een grootscheeps project van begeleide controle en renovatie uitgerold worden onder de
werktitel ‘Wijk in de steigers’.

4. Nieuwe woonvormen
Actie 53.
De Stad Gent maakt samenwonen mogelijk
We stemmen de regelgeving voor samenwonen, voor zover dat op lokaal niveau mogelijk is, af
tussen de Dienst Burgerzaken, de Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning, de Dienst Wonen en
het OCMW. Het aantal intergenerationeel samengestelde gezinnen zal vermoedelijk toenemen.
125

De federale wetgever heeft, in het kader van seizoensarbeid en arbeidsmigratie, een koppeling tussen
werkgeverschap en verhuur verboden. Werkgevers mogen hun werknemers niet chanteren/manipuleren/
uitbuiten omdat ze hun huisbaas zijn en omgekeerd.
126
Stad Gent, 2013, Bestuursakkoord 5.10.
127
Stad Gent, 2013, Bestuursakkoord 5.10.
128
In 2014 werden door BWT 146 GAS-vaststellingen gedaan voor het niet afficheren van huurprijzen. De helft
daarvan gebeurde tijdens de (jaarlijkse) campagne in augustus, gericht op de prijsaffichering van
studentenkoten.
129
Een team van hulpverleners van het OCMW Gent en de Dienst Straathoekwerk boog zich over tien situaties
van slechte private huisvesting.
130
Stad Gent, 2013, Bestuursakkoord 5.24.
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Starters of herstarters (bijvoorbeeld pas gescheiden personen) zullen waarschijnlijk om financiële
redenen meer en meer intrekken bij (een van) hun ouders. De bestaande eengezinswoningen zijn
hier niet op voorzien, zeker niet wat betreft privacy, zorg en juridische of fiscale opsplitsbaarheid. Op
het moment dat er een aantoonbaar bewijs van opdeling van een woning is aan de hand van een
bouwvergunning (bijvoorbeeld voor zorgwonen of hospitawonen) zouden de inwoners een
afzonderlijk leefloon moeten kunnen krijgen. Woningdelen gebeurt niet enkel bij duurzame
relaties.131 Daarnaast kunnen fysiek opgedeelde woningen door personen bewoond worden die niet
uitdrukkelijk voor elkaar kiezen, zoals bijvoorbeeld bij solidair wonen of kostendelend samenwonen.
Samenwonen op vrijwillige basis, hetzij als huurders, hetzij als kopers, mag noch administratief
(inschrijving in het bevolkingsregister), stedenbouwkundig (bouwvergunning), kwalitatief (Vlaamse
Wooncode) noch financieel (uitkering, inkomen) nadelen hebben voor het individu dat om welke
reden ook kiest voor deze woonvorm.
Actie 54.
De Stad Gent lanceert cohousing projecten
We reserveren specifieke locaties die we te koop aanbieden aan een groep gezinnen die ervoor kiest
om samen een bouwproject te realiseren. We promoten cohousing en gedeelde functies, omwille
van duurzaam ruimtegebruik en collectief beheer. We stemmen aankoopvoorwaarden ook af op
bouwgroepen132 en niet enkel op individuele gezinnen.
Deze legislatuur werd al gestart met het cohousingproject van bouwgroep ‘de Tolhuizers’ in de
Tolhuislaan. In 2014 lanceerde sogent een tweede, iets grootschaliger cohousingproject, ditmaal in
de Jean Béthunestraat in Sint-Amandsberg. De site biedt ruimte voor maximaal 12 woningen en een
ruime zonnige tuin. Het project in de Jean Béthunestraat maakt deel uit van het
stadsvernieuwingsproject Dampoort – Sint-Amandsberg. Ook in de Porre en aan de Fabiolalaan zal
cohousen mogelijk gemaakt worden.
Actie 55.
Het OCMW Gent en de Stad Gent starten een project samenhuizen voor senioren
We werken mee aan projecten voor groepswonen voor senioren die het OCMW opzet. Groepen
senioren staan open voor vormen van samenwonen maar hebben ondersteuning en begeleiding
nodig om de stap te zetten.
Actie 56.
De Stad Gent maakt hospitawonen mogelijk
We pasten in het najaar 2014 het Algemeen Bouwreglement aan zodat een eigenaar-bewoner in zijn
huis één kamer kan verhuren133. Met de financiële ondersteuning van de Provincie Oost-Vlaanderen
in het kader van projecten Wonen-Zorg-Welzijn startten we samen met het OCMW Gent een
specifiek project voor eigenaar-bewoners, 55-plussers die één kamer wensen te verhuren en een
aantal voorzieningen wensen te delen met hun huurders. We besteden bijzondere aandacht aan
alleenstaanden met een leefloon.

131

Duurzame relaties betekenen in deze context relaties die leiden tot ‘gezinsvorming’ bijvoorbeeld tussen
partners of familieleden.
132
Stad Gent, 2013, Bestuursakkoord 5.40.
133
Vanaf twee kamers moet volgens de Codex Ruimtelijke Ordening een vergunning als kamerwoning
aangevraagd worden, waardoor de woning aan veel strengere eisen moet voldoen, bijvoorbeeld aan het
politiereglement op de brandveiligheid van kamerwoningen. Daarom is hospitawonen beperkt tot één kamer.
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Actie 57.
De Stad Gent adviseert over samenhuizen
We maken een kader voor ‘samenhuizen’ en informeren bewoners over de gevolgen op
stedenbouwkundig, fiscaal en huurrechtelijk vlak. We formuleren welke vormen van samenhuizen
mogelijk zijn en we laten vzw Samenhuizen wekelijkse zitdagen houden in het Administratief
Centrum aan de Zuid, meer bepaald in de Woonwinkel Gent Zuid134.
Actie 58.
De Stad Gent pleit voor solidair wonen
We vragen aan de welzijnsactoren om actief werk te maken van solidair wonen in Gent. Solidair
wonen is een begeleide vorm van kamerwonen voor kwetsbare doelgroepen: een welzijnsorganisatie
huurt een woning en verhuurt de kamers aan verschillende individuen die elkaar niet kennen. De
welzijnsorganisatie zorgt ervoor dat de personen bij elkaar passen en begeleidt hen in het
samenwonen onder één dak. Zij wonen niet als gezin maar delen gemeenschappelijke ruimtes zoals
keuken, woonplaats en badkamer. Meestal is dit een vorm van ‘opstapwonen’ in afwachting van vast
werk of gezinsvorming. Hierrond lopen momenteel in Gent reeds een aantal proefprojecten
waaronder Housing First van het OCMW Gent, Instapwonen vanuit de Dienst Straathoekwerk,
REWIND135… Omdat dergelijke verhuringen onder kamerverhuur vallen en de individuele uitkering
van de bewoners niet verzekerd is, pleiten we voor ‘solidair wonen’ met behoud van individuele
rechten136.
Actie 59.
De Stad Gent maakt een platform voor wooncoöperatieven
We willen initiatiefnemers en specialisten samenbrengen in een platform zodat op langere termijn
coöperatieve vennootschappen in Gent ontstaan. Een coöperatieve vennootschap bouwt of beheert
bestaande woningen die ze verhuurt aan haar aandeelhouders. De aandeelhouders krijgen een
dividend op hun aandelen: hoe meer aandelen, hoe hoger het dividend, hoe lager de effectieve
woonkost. Dit nieuwe marktsegment – de hybride woningmarkt137 – situeert zich tussen de huur- en
eigendomsmarkt en heeft zeker én flexibel wonen als krachtlijnen. Het concept kan zowel de private
huurmarkt vergroten als eigendomsverwerving stimuleren en biedt mogelijkheden om het recht op
wonen op andere manieren te realiseren.
Actie 60.
De Stad Gent introduceert collectiviteit in ‘klassieke’ projecten
We ontwikkelen een algemeen beleid om meer collectiviteit in woonprojecten te brengen. Zonder
afbreuk te doen aan individuele rechten, voorzien we of vragen we in grote bouwprojecten
gemeenschappelijke ruimtes voor bijvoorbeeld een ontmoetingsplaats, een wasplaats, een
134

Woonwinkel Gent Zuid, Woodrow Wilsonplein, Administratief Centrum, openingsuren op www.gent.be.
REWIND is een project van de Provincie Oost-Vlaanderen in het kader van de oproep Wonen-Zorg-Welzijn
en staat voor Re-integratie van ex-gedetineerden.
136
De wetgeving rond het vervangingsinkomen is niet afgestemd op samenhuizen. Dit betekent concreet dat
mensen met een vervangingsinkomen die samenhuizen worden beschouwd als ‘samenwonend’ in plaats van
alleenstaand waardoor ze een deel van hun uitkering verliezen. Het inkomensbedrag gekoppeld aan het
‘samenwonend’ statuut in de sociale beschermingsstelsels vormt een rem op het solidair samenwonen, dat
voor maatschappelijk kwetsbare personen zowel vanuit financieel als vanuit sociaal oogpunt nochtans
onontbeerlijk is. De sociale bescherming is een individueel basisrecht, maar beschermt dus niet iedereen even
goed. Het gaat dan vaak net om die mensen die een oplossing proberen te vinden voor hun precaire situatie.
De uitkering als ‘samenwonenden’ laat hen niet toe een eigen leven op te bouwen, waardoor ze onnodig in het
zorgcircuit blijven hangen.
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multimedialokaal, een herstelplaats, een studeerlokaal, … om gemeenschappelijk wonen aan te
moedigen. Ook autodelen en thuiswerken worden een nieuw basisgegeven in onze woonstad. In
bestekken van woonprojecten zoals Mathildeplein en Fabiolalaan is dit al opgenomen.
Actie 61.
De Stad Gent stelt grond ter beschikking voor de eerste CLT
We werken samen met Samenlevingsopbouw Gent vzw en de Provincie Oost-Vlaanderen aan de
oprichting van een CLT in Gent. Een Community Land Trust (CLT) is een organisatie die betaalbare
woningen voor mensen met een laag inkomen realiseert door de eigendom van de grond te scheiden
van de eigendom van de woning. Door gemeenschapsvorming te bevorderen, vergroot de motivatie
van de bewoners om de nodige inspanningen te leveren tot eigendomsverwerving en -behoud. De
aankoopprijs is lager dan voor een woning op de private markt. Het huishouden wordt volle eigenaar
van de woning via erfpacht of recht van opstal en verwerft gebruiksrecht op de grond. De grond blijft
eigendom van de CLT. In geval van herverkoop ontvangt de eigenaar slechts een deel van de
meerwaarde van de eigendom (ongeveer 25%). Het andere deel van de meerwaarde bij verkoop
wordt terug geïnvesteerd in de CLT om andere huishoudens met een laag inkomen een betaalbare
woning te kunnen aanbieden. De gemeenschapsvorming is een belangrijk emancipatorisch element
in het CLT-uitgangspunt.
We bieden een perceel grond aan voor de realisatie van een 20-tal CLT-woningen. We zetten de
expertise van onze medewerkers in om tot een concrete verkoop van woningen te komen.

5. Kindvriendelijke woonomgeving
De Stad Gent vraagt 25% woningen voor gezinnen met kinderen
Actie 62.
We streven naar een derde gezinswoningen in de rand en 25% gezinswoningen in de kernstad in elk
groot woonproject, hetzij privaat of sociaal. We staan initiatiefnemers bij om deze aantallen
kwalitatief in hun ontwerp te voorzien. Bij de realisatie van bijkomende gezinswoningen monitoren
we systematisch de capaciteit van kinderopvang, buurtscholen, speelvoorzieningen en
jeugdinfrastructuur.
Actie 63.
De Stad Gent toetst woonprojecten en -omgeving aan kindvriendelijkheid
We ontwikkelen een toets voor kindvriendelijke woonprojecten. Aan de hand van eenvoudige criteria
gaan we na hoe kindvriendelijk een nieuwe woonproject is. De Dienst Wonen ontwikkelt de criteria
samen met de Jeugddienst.
In meergezinswoningen en hoogbouw zorgen kindvriendelijke uitgangspunten voor kindvriendelijke
gemeenschappelijke delen en een kindvriendelijke woonomgeving. Geïntegreerde kinderopvang en
bijvoorbeeld gemeenschappelijke huiswerklokalen zijn een grote meerwaarde. Ruimtes waar kleine
kinderen overdag spelen, kunnen in de vooravond gebruikt worden voor huiswerkbegeleiding van
kinderen en ’s avonds als studieruimte voor jongeren. We vragen bijzondere aandacht voor
akoestiek. Een vaak gehoorde klacht is de klacht van ouderen over spelende jongeren, over
balspelen, geroep, muziek, ….
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We onderwerpen ook de bestaande woningen en wijken aan de criteria van kindvriendelijkheid. Op
die manier willen we de uitstroom van jonge gezinnen met kinderen vermijden.138 We vragen aan
kinderen zelf welke verbetervoorstellen zij in hun wijk zien en houden daar rekening mee.
We ontwikkelen in samenhang met de toets voor woonprojecten ook een toets voor kindvriendelijke
woonomgevingen. Aan de hand van eenvoudige criteria gaan we na hoe kindvriendelijk de omgeving
is in bestaande nieuwe wijken, stadsvernieuwings- en stadsontwikkelingsprojecten. We hebben
hierbij oog voor het realiseren van het speelweefselconcept. We voorzien in kindvriendelijke
buiteninfrastructuur en omgevingsaanleg en realiseren speel- en verbindingsweefsel.

6. Actief en aanmoedigend woonbeleid
Actie 64.
De Stad Gent adviseert burgers op maat van hun eigen woonvraag
We bieden in de vijf Woonwinkels van de Stad Gent informatie, advies en dienstverlening aan
(toekomstige) inwoners en moedigen hen via sensibilisering aan om hun woonsituatie te verbeteren.
Op vlak van woonbeleid is degelijke informatie en sensibilisering doeltreffender dan sanctioneren.
Het uitgangspunt is: eerst informeren en adviseren en pas handhaven als het nodig is. We zorgen
voor handhaving om duidelijk te stellen wat kan en niet kan, om de hogere regelgeving af te dwingen
en rechtszekerheid te bieden. Maar dit mag inzake woonkwaliteit en ruimtelijke ordening niet leiden
tot de verengde beeldvorming dat de Stad énkel zou sanctioneren. We bieden laagdrempelige
dienstverlening aan met informatie en advies aan (toekomstige) inwoners, toegankelijk en op maat.
Naast centrale dienstverlening is dienstverlening in de buurt bijzonder belangrijk voor ouderen,
minder zelfredzame personen, enz. De drempel om advies te vragen moet klein zijn. We maken zo
veel mogelijk informatie beschikbaar via publicaties over (ver)huren, sociaal wonen, premies, … en
via de website van de Stad Gent. We werken samen met alle welzijns- en woonactoren om de
dienstverlening van elke actor af te stemmen en de burger gericht te helpen met de verbetering van
zijn woonsituatie.
Actie 65.
De Stad Gent promoot Gent als Woonstad
We doen aan stadspromotie om wonen in de stad verder aan te prijzen door middel van beurzen of
doelgroepgerichte evenementen. We organiseerden nog één keer een afzonderlijk Verhuurdersevent
(Het Pand, oktober 2013), een Kotbazenevent (ICC, juni 2014) en een deelname aan BIS (Bouw- en
Immobiliënsalon, Flanders Expo, oktober 2014). Vanaf 2016 zullen we een Gentse woonbeurs
organiseren voor alle kandidaat-bouwers, verbouwers, huurders, verhuurders, kotbazen, kopers
enzoverder. We zullen met informatiestanden en lezingen een programma op maat van de Gentse
vragen opmaken. We zullen de expertises bundelen van de Dienst Wonen, de Dienst Stedenbouw en
Ruimtelijke Planning, de Dienst Vastgoedbeheer, sogent, de private sector, het OCMW Gent en de
SVK’s. We willen een dynamiek ontwikkelen tussen de aanbieders van woningen én dienstverlening.
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Actie 66.
De Stad Gent biedt een interactieve verhuursite aan voor studentenhuisvesting
We maken actieve promotie voor en met Kotatgent, het samenwerkingsverband met de hoger
onderwijsinstellingen. We lanceerden in het voorjaar van 2014 de nieuwe themawebsite
www.kotatgent.be en maakten er een interactieve verhuursite voor studentenhuisvesting van.
Kotbazen kunnen hun kamers zelf gratis online te huur stellen. De website biedt alle nuttige
informatie voor zowel studenten, kotbazen als buurtbewoners op een heldere manier.
Actie 67.
De Stad Gent promoot duurzaam bouwen en wonen
We investeren verder in bouwadvies en informatieavonden rond duurzaam en ecologisch
(ver)bouwen.139 Het klimaatbeleid140 en het woonbeleid gaan hand in hand en de Milieudienst en de
Dienst Wonen bouwen een gemeenschappelijke dienstverlening uit. Opportuniteiten in buurten
worden zichtbaar gemaakt door bewoners te laten kennismaken met anders wonen aan de hand van
reno-beurzen, reno-wandelingen, ‘proef’wonen, enzoverder. Bewoners worden geprikkeld om zelf
méér uit hun woonomgeving te halen.
Actie 68.
De Stad Gent leidt toe naar de Huurdersbond
We willen dat huurders zich juridisch laten bijstaan. Voor diegenen voor wie de drempel naar de
Huurdersbond te hoog is, voorzien we juridisch advies door een subsidieovereenkomst af te sluiten
met de Huurdersbond Oost-Vlaanderen. De Huurdersbond Oost-Vlaanderen geeft juridisch eersteen tweedelijnsadvies rond wonen aan huurders, kan op afspraak in het Administratief Centrum Zuid
geraadpleegd worden via een woonwinkel en geeft preventieve infosessies aan jongeren en
kwetsbare doelgroepen vooraleer zij hun eerste of volgende huurervaring starten. Deze infosessies
worden als lespakket aangeboden aan scholen waarvan 18-jarigen na hun studies hun eerste
zelfstandige stap op de woonmarkt zullen zetten.
Actie 69.
De Stad Gent inspireert tot co-creatie in sociale huisvesting
We maken co-creatie van sociale huurders bij sociale huisvestingsmaatschappijen mogelijk door een
subsidieovereenkomst af te sluiten met vzw Samenlevingsopbouw Gent. Actieve betrokkenheid bij
nieuwe initiatieven en zelf je woonomgeving creëren, is een stap in verantwoordelijkheid en
emancipatie en bevordert de sociale cohesie.
We maken participatie van sociale huurders in het beleid van de sociale huisvestingsmaatschappijen
mogelijk door een subsidieovereenkomst af te sluiten met vzw Samenlevingsopbouw Gent. Een open
dialoog tussen huurders en verhuurder bevordert de kennis en verstandhouding en komt preventief
de leefbaarheid ten goede.
Actie 70.
De Stad Gent ondersteunt gemeenschappelijke renovaties
We zetten de expertise van de medewerkers van de Dienst Wonen en de Milieudienst in ten gunste
van middenveldactoren die met het project ‘RenoseeC’ de uitrol van een business model beogen
voor de collectieve, duurzame en betaalbare renovatie van particuliere eengezinswoningen141. Het
project ‘RenoseeC’ startte in het najaar van 2014 met betoelaging van de Vlaamse overheid in het
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kader van een subsidieoproep142. RenoseeC staat voor ‘Renovaties met sociale, ecologische en
economische meerwaarde via collectieve aanpak’. De looptijd van het project is vier jaar en de
geselecteerde wijk is Dampoort –Sint-Amandsberg.
Op ruimere schaal kan nagegaan worden op welke manier buurt- en wijkinitiatieven kunnen leiden
tot opknappen, herbestemmen, integreren van verwaarloosde panden in de woonomgeving.

7. Sturend, gedragen en onderbouwd beleid
Actie 71.
De Stad Gent voert de sturende regie van het lokale woonbeleid
We hebben een duidelijke visie op duurzame stadsontwikkeling zowel economisch, sociaal,
ecologisch als ruimtelijk waarbinnen we woonbeleid voeren. We zetten de lijnen uit en bewaken de
totaalbalans van de vele acties van vele actoren. We stemmen af en we verdelen de rollen bij de
uitvoering van het geïntegreerd woonbeleid rekening houdend met de kerntaken van alle woon- en
welzijnsactoren. We evalueren en sturen bij. Binnen onze regierol krijgen kwetsbare huurders en
huishoudens voor wie een betaalbare woning cruciaal is om te overleven, de absolute prioriteit.
Actie 72.
De Stad Gent zet signalen om in beleid
We werken met anderen samen om beleidsdomeinen op elkaar af te stemmen en houden rekening
met de signalen die we van hen en onze partners krijgen. We leggen expliciet de verbinding tussen
wonen en welzijn. We luisteren naar de verhalen van mensen in armoede en zetten hun signalen om
in verbetervoorstellen. We bevorderen welzijn aan de hand van kwalitatief en betaalbaar wonen én
aan de hand van ondersteuning op maat van specifieke noden, zoals op vlak van energiearmoede,
bijzondere jeugdzorg, jeugddakloosheid, extramurale psychiatrische zorg, geschikte en betaalbare
huisvesting voor ex-gedetineerden. We stemmen het woonbeleid af op het milieubeleid en de
duurzaamheidsambities om een klimaatneutrale stad te worden. We kiezen bewust voor een
gedragen woonbeleid door in te zetten op (voor)overleg met alle partners, publiek en privaat. We
streven naar afgestemde en duidelijke standpunten zodat voor alle woonactoren en initiatiefnemers
de voorwaarden voor projecten ondubbelzinnig zijn. De lokale Woonraad bespreekt maandelijks de
keuzes en concrete projecten. Wij zorgen voor de praktische ondersteuning en het secretariaat van
de Woonraad, zodat dit adviesorgaan zich kan concentreren op haar kernopdracht, het adviseren
zelf. We organiseren ook het Lokaal Woonoverleg.
Actie 73.
De Stad Gent stuurt de gemeenschappelijke aanpak voor sociaal wonen
We leiden met de Task Force Sociaal Wonen143 (een strategisch overleg over sociaal woonbeleid
tussen het beleid, de sociale woonactoren, OCMW Gent, de Dienst Wonen en de Dienst Stedenbouw
en Ruimtelijke Planning, Wonen Vlaanderen en de VMSW) het sociaal woonbeleid in goede banen.
Dit strategisch overleg heeft als doel het sociale woningaanbod te verruimen door de
woonbehoeften in kaart te brengen, de voortgangstoets wat betreft sociaal woonaanbod voor Gent
te maken, strategisch te plannen, nieuwe opportuniteiten te creëren door bijvoorbeeld bijkomende
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terreinen te onderzoeken, oplossingen te zoeken voor knelpunten in het regelgevend kader, signalen
te bezorgen aan de Vlaamse Overheid (Wonen Vlaanderen, VMSW) en aan de bevoegde minister.
Actie 74.
De Stad Gent doet verbetervoorstellen aan hogere overheden
We geven signalen door aan de hogere overheden wanneer we binnen het woonbeleid voor
specifieke problematieken geen oplossing kunnen vinden, of indien de bestaande regelgeving een
doeltreffende oplossing in de weg staat. We verzamelen daartoe de signalen die we horen van
burgers, van woonactoren, van het OCMW Gent, van de welzijnsactoren144 en van onze eigen
diensten en zetten ze om in gecoördineerde, onderbouwde voorstellen hoe een hoger beleid goed
wonen beter kan dienen.
Actie 75.
De Stad Gent vraagt extra financiering voor woonbeleid
We gaan actief op zoek naar bijkomende financiële middelen en coördineren subsidieaanvragen bij
hogere overheden. Zo dienen we projecten in voor het Stadsvernieuwingsfonds, voor het
Stedenfonds en voor Europese fondsen. Aan het begin van deze legislatuur konden we zo reeds
budget verwerven voor de kwaliteitsverbetering van woningen in de omgeving van het nieuwe
Justitiepaleis in het kader van het Stadsvernieuwingsfonds (afgerond 1.600.000 euro); het passief
maken van de sociale woningen in het woonproject Tondelier; de begeleiding van de Vlaams
Bouwmeester bij de ontwikkeling van een masterplan voor Muide-Meulestede; een conceptstudie
voor Stadsvernieuwing Dampoort – Sint-Amandsberg (60.000 euro). Samen met de Milieudienst
zullen we ijveren voor extra middelen voor de realisatie van een klimaatneutrale stad.
Actie 76.
De Stad Gent zet blijvend in op dataverzameling inzake wonen
Gent in cijfers is een bekend begrip. Een specifieke analyse Wonen in cijfers waarin de complexe
samenhang van meerdere factoren een totaalbeeld geeft van onze woonstad, vergt bijkomende
studie en onderzoek. We moeten verder kijken dan deze legislatuur en beschikken over een
omgevingsanalyse die de basis vormt om het woonbeleidsplan op lange termijn uit te werken. Enkel
door systematische monitoring van data over huisvesting in Gent kunnen we met ons woonbeleid
anticiperen op de toekomst.
We hebben de ambitie om het wonen in Gent in al zijn aspecten zoveel mogelijk in kaart te brengen:
we willen weten voor wie we een woonbeleid voeren, welke woonstad we willen zijn (nu, over tien
jaar, over dertig jaar), waar de leemten zijn, wat de knelpunten zijn, wat de uitdagingen zijn, wat
onze (huidige) troeven zijn, wat we kunnen verwachten in de toekomst, wat we zeker niét willen in
de toekomst. Daarbij focussen we op demografische, financiële, socio-economische, geografische
data; data over vraag & aanbod, kwaliteit, veiligheid, mobiliteit, … om de woonbehoeften in kaart te
brengen. We brengen de maatschappelijke tendensen in beeld en bevragen de inwoners naar hun
woonwensen en bevindingen over het wonen in Gent.145 De resultaten van eerdere projecten
worden geëvalueerd en geven ons nieuwe inzichten over hoe we met doelgerichte acties de beoogde
doelstellingen kunnen bereiken.
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Stad Gent, 2014, Signalenbundel Welzijnsbeleid Gent. Dit is een jaarlijkse signalenbundel over o.a. wonen.
Stad Gent, Dienst Data-analyse en GIS, 2014, Leefbaarheidsonderzoek Stad Gent.
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Dankwoord
Heel graag danken we iedereen die heeft meegedacht, die studeerde en die cijferde, die de dialoog
aanging en het debat niet vermeed. We danken elke inwoner die de moed vond om zijn of haar
verhaal te vertellen. We danken de 115.000 huishoudens die in Gent (willen) wonen en Gent maken
wat Gent vandaag is.
In een beleid kan je niet wonen, in goede woningen wel. Uitdrukkelijke dank aan alle vakmensen die
dagelijks bouwen en verbouwen aan onze stad.
We nodigen iedereen uit om onze kennis te blijven voeden, onze beleidsvisie te blijven inspireren en
actief bij te dragen aan beter wonen in Gent, op welke manier ook.
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BIJLAGE I: Woonactoren in Gent
De Stad Gent voert een actief woonbeleid waarbij alle actoren optimaal hun bijdrage kunnen
leveren. Zo zet de Stad Gent zich bijvoorbeeld samen met de sociale huisvestingsmaatschappijen in
om de realisatie van sociale woningen te bespoedigen; voert de Stad Gent samen met het autonoom
gemeentebedrijf sogent een stadsontwikkelingsbeleid; laat de Stad Gent bescheiden woningen
ontwikkelen en stimuleert het de private huurmarkt om kwalitatief te verhuren: zelf, via een
makelaar, via een sociaal verhuurkantoor of via het stedelijk verhuurkantoor.
Elke woonactor is complementair aan de andere. Zij zijn partners die allen samen Gent verder
kunnen uitbouwen tot aantrekkelijke woonstad. Een stad die gezinnen zo aantrekt dat ze er bewust
voor kiezen om er te komen en te blijven wonen ongeacht hun gezinsgrootte/samenstelling, afkomst,
overtuiging of fortuin.
Actoren die sociale woningen aanbieden
De Gentse sociale verhuurders – de sociale huisvestingsmaatschappijen, de sociale verhuurkantoren
en het Vlaams Woningfonds – maken betaalbaar wonen mogelijk voor gezinnen met een laag
inkomen. Ze beheren samen meer dan 14.900 sociale huurwoningen, goed voor 13%146 van alle
Gentse huishoudens. Daarnaast zet een aantal onder hen ook in op sociale koopwoningen.
Actoren die nieuwe woonprojecten realiseren
Zowel private als publieke initiatiefnemers realiseren nieuwe woonprojecten en bouwen zo mee aan
een gevarieerd aanbod. De Stad heeft als taak te zorgen voor een gezond ontwikkelings- en
investeringsklimaat en te bewaken dat het woningaanbod kwalitatief en behoeftedekkend is.
Actoren die de zorg opnemen van de woonnoden van kwetsbare gezinnen
In Gent zijn naast de Stad Gent zeer veel organisaties professioneel actief om niet alleen een dak
boven het hoofd aan te bieden maar ook de zorg op te nemen van de sociale, financiële,
psychologische en familiale behoeften van gezinnen. In complexe individuele woonproblematieken
worden vaak alle hulpverleners rond de tafel gebracht om tot een oplossing te komen. Daarnaast
beschikt Gent over een zeer goed uitgewerkt en laagdrempelig aanbod van daklozenopvang.
Actoren die diensten aanbieden
De burger kan een beroep doen op tal van organisaties die ondersteuning en dienstverlening
aanbieden. Dienst Wonen van de Stad Gent, Dienst Woningen en Wooncoaching van OCMW Gent,
Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning, vzw REGent, de Huurdersbond, de Verenigde Eigenaars,
CAW Oost-Vlaanderen Regio Gent-Eeklo, Samenlevingsopbouw Gent vzw, de Immobiliënsector,
notarissen, architecten, Wonen Vlaanderen, Provincie Oost-Vlaanderen… . Structurele
samenwerkingsverbanden werken hiaten in de dienstverlening weg.
Stad Gent - www.gent.be
De Stad Gent wil een woonbeleid voeren waardoor alle Gentenaars kunnen beschikken over een
betaalbare kwalitatieve huisvesting met woonzekerheid in een leefbare omgeving. Hiervoor worden
onder andere volgende diensten en instrumenten ingezet:
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Dienst Wonen - www.gent.be/wonen
Kotatgent www.kotatgent.be; Woonwinkels; Beleidsadvies
Dienst Administratie
Loket Stedenbouw
Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu
Kwaliteitsbewaking; Leegstandsregister; Inventarisbeheer; Premieverstrekking
Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning
Vergunningen; Ruimtelijke uitvoeringsplannen; Woonprojecten
Dienst Burgerzaken
Inschrijvingen; Bevolkingsregister
Dienst Belastingen
Belasting tweede verblijven; Belasting leegstaande gebouwen; Belasting ongeschikt en
onbewoonbare woningen; Belasting verwaarloosde gebouwen
Dienst Vastgoedbeheer
Gebruiksovereenkomsten transitwoningen; Gebruiksovereenkomsten Woonwagenterrein
Vosmeers
Burenbemiddeling - www.gent.be/burenbemiddeling
Dienst Beleidsparticipatie
Inspraakmomenten; Stadsvernieuwingsprojecten
Dienst Data en Informatie
Monitoring; Rapportage
Dienst Integratie
Dienst Gelijke Kansen
Brandweerzone Centrum
Het spreekt voor zich dat de gespecialiseerde collega’s van de brandweer instaan voor de
brandveiligheid.
OCMW Gent - www.ocmwgent.be
Het is de missie van OCMW Gent om de sociale dienstverlening te verzekeren zodat alle inwoners
van Gent een menswaardig leven kunnen leiden. Het OCMW heeft hierbij prioritaire aandacht voor
kwetsbare groepen en wil deze groepen blijvend kansen geven in het streven naar zelfredzaamheid.
Stedelijke organisaties
sogent - www.sogent.be
Het Gentse stadsontwikkelingsbedrijf sogent (voorheen AG SOB) voert het stedelijke beleid
inzake stadsontwikkeling en vastgoedbeheer uit. sogent beheert ook de onroerende goederen
van het OCMW Gent in Vlaanderen.
vzw Huuringent - www.huuringent.be
Vzw Huuringent is een stedelijk verhuurkantoor, opgericht door het Gentse
stadsontwikkelingsbedrijf sogent in samenwerking met de Stad Gent en Vlaanderen. Vzw
Huuringent huurt woningen op de private huurmarkt om ze verder onder te verhuren aan
personen die op zoek zijn naar een kwalitatieve woning tegen een correcte huurprijs.
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Gentse Woonraad
De Gentse Woonraad is een stedelijke adviesraad die het stadsbestuur adviseert en informeert met
betrekking tot de verschillende aspecten van het woonbeleid.
Provinciebestuur Oost-Vlaanderen
Wonen - www.oost-vlaanderen.be/public/wonen_milieu/wonen
Het provinciebestuur ondersteunt de lokale ambtenaren en mandatarissen bij het voeren van
een onderbouwd lokaal woonbeleid. Dit gebeurt via diverse instrumenten zoals sociale kaart,
projectsubsidies, Provinciale Woonraad, studiedagen, onderzoek, data-analyse, ….
Vlaamse organisaties
Wonen Vlaanderen - www.wonenvlaanderen.be
Wonen Vlaanderen is een Vlaams Verzelfstandigd Agentschap en openbare dienst die in
samenwerking met alle betrokken actoren het Vlaams Woonbeleid regisseert.
Vlaamse Maatschappij voor Sociaal wonen (VMSW) - www.vmsw.be
De VMSW ondersteunt lokale woonorganisaties bij sociale woningbouw en maakt particulieren
wegwijs naar sociaal huren, kopen of lenen.
Vlaamse Vereniging voor Steden en Gemeenten (VVSG) - www.vvsg.be
De VVSG ondersteunt de lokale publieke actoren (steden en gemeenten).
Kenniscentrum Vlaamse Steden - www.kenniscentrumvlaamsesteden.be
Het Kenniscentrum Vlaamse Steden is een interlokale vereniging die de stedelijkheid in
Vlaanderen wil versterken. Het kenniscentrum stimuleert de leerprocessen in de steden en zorgt
voor een versterking van het netwerk van steden.
Sociale Huisvestingsmaatschappijen (SHM)
Sociale huisvestingsmaatschappijen bieden sociale huur- en/of koopwoningen aan mensen met
een laag inkomen. Zij worden daarin begeleid, ondersteund en gefinancierd door de Vlaamse
Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW).
WoninGent cvba - www.woningent.be
Volkshaard cvba - www.volkshaard.be
Kleine Landeigendom Het Volk cvba - www.klehetvolk.be
De Gentse Haard cvba
Merelbeekse Sociale Woningen cvba - www.merelbeeksesocialewoningen.be
ABC cvba - www.abc-shm.be
Vitare cvba - vitare.be
Vlaams Woningfonds cvba - www.vlaamswoningfonds.be
Het Vlaams Woningfonds verstrekt sociale leningen aan mensen met een laag inkomen en koopt en
renoveert of vervangt verwaarloosde en leegstaande panden hoofdzakelijk voor 5 of meer personen
om te verhuren. In Gent gaat het over een 110-tal sociale huurwoningen.
Sociaal verhuurkantoren (SVK)
Een sociaal verhuurkantoor huurt kwalitatieve woningen van particuliere eigenaars om ze vervolgens
tegen een sociale huurprijs én met woonzekerheid door te verhuren aan kwetsbare huurders.
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SVK Woonfonds vzw
SVK OCMW - www.ocmwgent.be/Sociaal-wonen
Welzijnsactoren
CAW Oost-Vlaanderen vzw - www.cawoostvlaanderen.be
Het Centrum voor Algemeen Welzijnswerk staat in voor een algemene eerstelijns dienst- en
hulpverlening voor de burger. Anders dan het OCMW worden er geen financiële
tegemoetkomingen gegeven. CAW staat ook in voor crisis- en nachtopvang.
Huize Triest - www.huizetriest.be
Huize Triest ondersteunt sociaal kwetsbare mensen en daklozen door de organisatie van een
opvangcentrum voor nachtopvang (i.s.m. OCMW en CAW) en een sociaal restaurant. Ze geven
ook maatschappelijke dienstverlening.
Samenlevingsopbouw Gent vzw - www.samenlevingsopbouwgent.be
Samenlevingsopbouw heeft als opdracht alle relevante beleidsactoren te stimuleren in functie
van een participatief én sociaal gecorrigeerd beleid. Dit doen ze samen met de bewoners met
wie ze werken. Samenlevingsopbouw Gent ondersteunt ook prioritair groepen die met sociale
uitsluiting en gebrekkige integratie en participatie in de samenleving te kampen hebben.
Welzijnsoverleg Regio Gent vzw (WRG) - www.wrg.be
WRG is het Regionale Welzijnsoverleg voor de Regio Gent-Deinze waarin de lokale
welzijnsactoren elkaar ontmoeten en samenwerkingen opzetten.
Domus Mundi - www.domusmundi.be
Domus Mundi biedt technische en financiële steun aan bouwkundige projecten in het Zuiden en
in de Vierde Wereld met het oog op ecologische en duurzame bouwkunde. De vzw heeft daarbij
een duidelijke missie: ecologisch en volhoudbaar bouwen mogelijk maken voor kwetsbare
groepen.
Huurdersbond Oost-Vlaanderen vzw - www.huurdersbond.be
De huurdersbond ondersteunt, adviseert en informeert huurders in Oost-Vlaanderen.
Verenigde eigenaars vzw - www.eigenaarsverbond.be
De Verenigde eigenaars vzw geeft informatie en adviezen aan eigenaars en mede-eigenaars die
lid zijn omtrent alle soorten verhuringen van onroerend goed, huurindexatie, rechten en plichten
van eigenaars, mede-eigendom, enz.
Samenhuizen vzw - www.samenhuizen.be
Samenhuizen vzw is een vereniging die tot doel heeft gemeenschappelijk wonen bekender te
maken en te ondersteunen. Ze geven informatie en organiseren studiedagen.
CLT Gent vzw - cltgent.blogspot.be
De vzw CLT Gent (Community Land Trust Gent) neemt initiatieven om door middel van buurt- en
groepsgerichte acties en het gebruik van gemeenschapsgrond (i.p.v. privaat grondbezit) de
betaalbaarheid van huisvesting voor sociale groepen te verbeteren.
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Beroepsverenigingen
Vlaamse Confederatie voor de Bouw (VCB) - www.vcb.be
VCB is een beroepsorganisatie voor de bouwsector in Vlaanderen.
Confederatie van Immobiliën Beroepen (CIB) - www.cibweb.be
CIB is een beroepsvereniging van vastgoedprofessionals.
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BIJLAGE II: Beleidskader: wetgeving en regelgeving Wonen
Het is geen vrijblijvende keuze van een stad om al dan niet een woonbeleid te voeren. De wetgeving
waarbinnen woonbeleid gevoerd wordt, is bovendien zeer divers.
Artikel 3 van het Decreet Vlaamse Wooncode is duidelijk:
Iedereen heeft recht op menswaardig wonen.
Daartoe moet de beschikking over een aangepaste woning, van goede kwaliteit, in een
behoorlijke woonomgeving, tegen een betaalbare prijs en met woonzekerheid worden
bevorderd.
In artikel 28 van het Decreet Vlaamse Wooncode is ook de rol van de gemeente duidelijk
omschreven:
§ 1. De gemeente is verantwoordelijk voor het uitwerken van haar woonbeleid op lokaal vlak
waarbij aandacht uitgaat naar het stimuleren van sociale woonprojecten, het ondersteunen
van woonbehoeftige gezinnen en alleenstaanden en het uitwerken van een bewaking van de
kwaliteit van het woonpatrimonium en de woonomgeving.
§ 2. De gemeente stimuleert de realisatie van sociale woonprojecten op haar grondgebied,
ongeacht de initiatiefnemer. De gemeente gaat, volgens de procedure en in de gevallen die
door de Vlaamse regering worden bepaald, na of sociale woonprojecten op haar grondgebied
door een sociale huisvestingsmaatschappij kunnen worden gerealiseerd.
De gemeente draagt er zorg voor dat de woonprojecten en individuele verrichtingen van de
sociale woonorganisaties, het OCMW of haarzelf in het belang van de bewoners op elkaar
worden afgestemd. Daartoe ziet de gemeente erop toe dat de sociale woonorganisaties
zoveel mogelijk onderling overleg plegen. Ze kan de sociale woonorganisaties, het OCMW en
de lokale welzijnsorganisaties voor overleg samenroepen. De sociale woonorganisaties zijn
verplicht in te gaan op de vraag tot overleg vanwege de gemeente.
De Stad Gent kreeg dus een duidelijke opdracht van de Vlaamse overheid inzake woonbeleid. De
klemtonen moeten liggen op sociaal wonen en woningkwaliteitsbewaking.
De Stad is dus niet verplicht om zelf woningen te bouwen of te verhuren. De Stad is wel verplicht om
alle mogelijke inspanningen te doen om het recht op kwaliteitsvol wonen te verdedigen, vooral voor
de meest kwetsbaren.
De Stad werkt binnen de grenzen van een welomschreven wettelijk kader en is voor de lokale
elementen van het woonbeleid zelf regelgever. Het betreft een waaier aan aspecten zoals visie op
woonbeleid, handhaving woonkwaliteit, stedenbouwkundige bepalingen, huurwetgeving, sociaal
wonen, grond- en pandenbeleid, internationalisering academisch onderwijs met een toenemende
vraag naar kortdurend verblijf, stadsvernieuwing, enz.
Een overzicht van de relevante wetten en regels.
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Recht op wonen
Belgische Grondwet
Art. 15: “De woning is onschendbaar; geen huiszoeking kan plaatshebben dan in de gevallen
die de wet bepaalt en in de vorm die zij voorschrijft.”
Art. 16: “Niemand kan van zijn eigendom worden ontzet dan ten algemenen nutte, in de
gevallen en op de wijze bij de wet bepaald en tegen billijke en voorafgaande
schadeloosstelling.”
Art. 23: “Ieder heeft het recht een menswaardig leven te leiden.
Daartoe waarborgen de wet, het decreet of de in artikel 134 bedoelde regel, rekening
houdend met de overeenkomstige plichten, de economische, sociale en culturele rechten,
waarvan ze de voorwaarden voor de uitoefening bepalen.
Die rechten omvatten inzonderheid:
1° het recht op arbeid en op de vrije keuze van beroepsarbeid in het raam van een
algemeen werkgelegenheidsbeleid dat onder meer gericht is op het waarborgen van
een zo hoog en stabiel mogelijk werkgelegenheidspeil, het recht op billijke
arbeidsvoorwaarden en een billijke beloning, alsmede het recht op informatie,
overleg en collectief onderhandelen;
2° het recht op sociale zekerheid, bescherming van de gezondheid en sociale,
geneeskundige en juridische bijstand;
3° het recht op een behoorlijke huisvesting;
4° het recht op de bescherming van een gezond leefmilieu;
5° het recht op culturele en maatschappelijke ontplooiing.”
Verdrag inzake de Rechten van het Kind, aangenomen door de Algemene Vergadering van
de Verenigde Naties op 20 november 1989
Artikel 27.4: “De Staten die partij zijn, nemen, in overeenstemming met de nationale
omstandigheden en met de middelen die hun ten dienste staan, passende maatregelen om
ouders en anderen die verantwoordelijk zijn voor het kind te helpen dit recht te
verwezenlijken, en voorzien, indien de behoefte daaraan bestaat, in programma's voor
materiële bijstand en ondersteuning, met name wat betreft voeding, kleding en huisvesting.”
Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele
vrijheden (EVRM), 1950
Artikel 8: Recht op eerbiediging van privé-, familie- en gezinsleven “1. Een ieder heeft recht
op respect voor zijn privé leven, zijn familie- en gezinsleven, zijn woning en zijn
correspondentie.”
Woonbeleid
Decreet houdende de Vlaamse Wooncode 15 juli 1997 (kort: VWC of Vlaamse Wooncode):
zowat de grondwet voor het woonbeleid in Vlaanderen. Het centrale uitgangspunt is het
recht op ‘menswaardig wonen’.
Artikel 3: “Iedereen heeft recht op menswaardig wonen.
Daartoe moet de beschikking over een aangepaste woning, van goede kwaliteit, in een
behoorlijke woonomgeving, tegen een betaalbare prijs en met woonzekerheid worden
bevorderd.”
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Handhaving woonkwaliteit
Decreet van 4 februari 1997 houdende de kwaliteits- en veiligheidsnormen voor kamers en
studentenkamers.
Besluit van de Vlaamse Regering van 6 oktober 1998 betreffende de kwaliteitsbewaking, het
recht van voorkoop en het sociaal beheersrecht op woningen.
Besluit van de Vlaamse Regering van 3 oktober 2003 betreffende de kwaliteits- en
veiligheidsnormen voor kamers en studentenkamers.
Politiereglement op de kamerwoningen (Stad Gent): aanvulling op de Vlaamse Wooncode,
specificeert de gemeentelijke kwaliteits- en veiligheidsnormen, de technische voorschriften
inzake brandveiligheid voor wat betreft kamerwoningen, goedgekeurd in de gemeenteraad
van 28 april 2014.
Ministerieel besluit van 29 juli 2013 tot vaststelling van de modellen van
conformiteitsattesten voor woningen en kamerwoningen.
Nieuwe Gemeentewet, Artikel 134bis. Op gemotiveerd verzoek van de voorzitter van de raad
voor maatschappelijk welzijn beschikt de burgemeester, vanaf de aanmaning van de
eigenaar, over het recht om elk gebouw, dat sedert meer dan zes maanden verlaten is, op te
eisen ten einde het ter beschikking te stellen van dakloze personen. Het opeisingsrecht kan
slechts uitgeoefend worden binnen een termijn van 6 maand te rekenen vanaf de dag
waarop de burgemeester de eigenaar op de hoogte heeft gesteld, en mits een billijke
vergoeding. De Koning bepaalt, bij in Ministerraad overlegd besluit, de grenzen, de
voorwaarden en de modaliteiten, volgens dewelke het opeisingsrecht kan uitgeoefend
worden. Dit besluit bepaalt ook de procedure, de gebruiksduur, de modaliteiten inzake het
op de hoogte stellen van de eigenaar en de mogelijkheden van laatstgenoemde tot verzet
tegen de opeising, alsook de berekeningswijzen inzake de vergoedingen.
Nieuwe Gemeentewet, Artikel 135. Bevoegdheid burgemeester.
Stedenbouwkundige bepalingen
Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening: regelgeving inzake ruimtelijke ordening/stedenbouw
die geldt voor het Vlaamse Gewest.
Algemeen Bouwreglement (Stad Gent): een stedenbouwkundige verordening van de Stad
Gent die opgemaakt is in uitvoering van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. Het bevat
diverse voorschriften van stedenbouwkundige aard die van toepassing zijn op het gehele
grondgebied van de Stad Gent.
Huurwetgeving
Gemeen Huurrecht: de gemeenrechtelijke huurbepalingen uit het Burgerlijk Wetboek
artikelen 1708 tot 1762 bis van het Burgerlijk Wetboek
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Woninghuurwet: 20 februari 1991 – Burgerlijk Wetboek - Boek III, Titel VIII, Hoofdstuk II,
Afdeling 2. Regels betreffende de huurovereenkomsten met betrekking tot de
hoofdverblijfplaats van de huurder in het bijzonder, gewijzigd in 1997 en 2007.
Adres van inschrijving: Koninklijk Besluit van 16 juli 1992 betreffende de bevolkingsregisters
en het vreemdelingenregister en de Algemene Onderrichtingen betreffende het houden van
bovenvermelde registers (Omzendbrief 7 oktober 1992).
Nota Samenhuizen (Stad Gent - mei 2012): afsprakennota goedgekeurd door het college van
burgemeester en schepenen aangaande de voorwaarden om te kunnen samenwonen in een
eengezinswoning.
Sociaal wonen
Kaderbesluit sociale huur: Besluit van de Vlaamse Regering tot reglementering van het
sociale huurstelsel ter uitvoering van titel VII van de Vlaamse Wooncode 12/10/2007. Dit
besluit omvat de Vlaamse regelgeving voor het verhuren van sociale woningen.
Lokaal Toewijzingsreglement voor sociale huurwoningen (GR 15/12/08 – Stad Gent). Dit
reglement omvat de Gentse regelgeving voor het verhuren van sociale woningen.
Ministerieel besluit van 9 december 2008 houdende uitvoering van het besluit van de
Vlaamse Regering van 18 juli 2008 houdende de procedure voor de planning, de vaststelling
en de goedkeuring van de uitvoeringsprogramma´s in het kader van de planmatige realisatie
van sociale woonprojecten en houdende de financiering van verrichtingen in het kader van
sociale woonprojecten.
Ministerieel besluit van 14 mei 2013 betreffende de vaststelling van de technische normen
waaraan sociale woningen en kavels moeten voldoen.
Besluit van de Vlaamse Regering van 16 juni 1998 tot aanmoediging van projecten inzake het
zelfstandig wonen van personen met een fysieke handicap in sociale woonwijken.
Decreet van 8 juli 2011 houdende regeling van de begroting, de boekhouding, de toekenning
van subsidies en de controle op de aanwending ervan, en de controle door het Rekenhof.
Financieringsbesluit: Besluit van de Vlaamse Regering van 21 december 2012 houdende de
financiering van verrichtingen in het kader van sociale woonprojecten en de daaraan
verbonden werkingskosten (Financieringsbesluit of FS3).
Ministerieel besluit van 28 april 2008 houdende goedkeuring van een algemeen reglement
van de leningen met het oog op de kredietverlening van de Vlaamse Maatschappij voor
Sociaal Wonen aan de sociale huisvestingsmaatschappijen.
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Ministerieel besluit van 9 december 2008 tot bepaling van de voorwaarden voor de
vaststelling van het voorschot op de gewestelijke sociale correctie (GSC) en voor de
berekening van de definitieve gewestelijke sociale correctie.
Overdrachtenbesluit: Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de
Vlaamse Regering van 29 september 2006 betreffende de voorwaarden voor de overdracht
van onroerende goederen door de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen en de sociale
huisvestingsmaatschappijen ter uitvoering van de Vlaamse Wooncode en van het besluit van
de Vlaamse Regering van 18 juli 2008 houdende de procedure voor de planning, de
vaststelling en de goedkeuring van de uitvoeringsprogramma's in het kader van de
planmatige realisatie van sociale woonprojecten en houdende de financiering van
verrichtingen in het kader van sociale woonprojecten.
Besluit van de Vlaamse Regering van 8 juni 1999 houdende de verbintenissen, voorwaarden,
vergoedingen en sancties voor de bewoners van sociale koopwoningen en verkochte sociale
huurwoningen ter uitvoering van de Vlaamse Wooncode.
Besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2012 houdende bepaling van de erkennings- en
subsidievoorwaarden van sociale verhuurkantoren.
Grond- en pandenbeleid
Decreet Grond- en pandenbeleid: Decreet van 27 maart 2009 betreffende het grond- en
pandenbeleid.
Besluit van de Vlaamse Regering van 10 november 2011 tot bepaling van de nadere regelen
voor de opvolging van de realisatie van het bindend sociaal objectief en tot bepaling van de
methodologie en de criteria voor de uitvoering van een tweejaarlijkse voortgangstoets.
Besluit van de Vlaamse Regering van 7 april 1998 houdende afbakening van
woonvernieuwings- en woningbouwgebieden.
Besluit van de Vlaamse regering van 2 maart 2012 tot bepaling van de nadere regeling met
betrekking tot het Rollend Grondfonds.
Belasting op leegstand: Reglement opmaak leegstandsregister en belastingreglement op
leegstaande woningen en gebouwen (GR 18/12/13 - Stad Gent). De Stad Gent heft voor de
aanslagjaren 2014 tot en met 2019 een belasting op de woningen en gebouwen die
opgenomen zijn in het leegstandsregister. In sommige gevallen kan een eigenaar een
vrijstelling van de belasting aanvragen. Alle voorwaarden staan beschreven in het reglement.
Belasting op ongeschikte en onbewoonbare panden (GR 18/12/13 - Stad Gent): Reglement
opmaak inventaris van ongeschikt- en/of onbewoonbaarverklaarde woningen en
belastingreglement op ongeschikt- en/of onbewoonbaarverklaarde woningen. De Stad Gent
heft voor de aanslagjaren 2014 tot en met 2019 een belasting op de woningen die
voorkomen op de inventaris van ongeschikt- en/of onbewoonbaarverklaarde woningen. In
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sommige gevallen kan een eigenaar een vrijstelling van de belasting aanvragen. Alle
voorwaarden staan beschreven in het reglement.
Belasting op onbebouwde percelen.
Belasting op tweede verblijven, goedgekeurd in de gemeenteraad van 14 december 2014.
Internationalisering academisch onderwijs
Verblijfswetgeving voor internationale studenten: wet van 15 december 1980 betreffende de
toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen
en Koninklijk Besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het
verblijf, de vestiging en verwijdering van vreemdelingen.
Communiqué van Leuven en Louvain-la-Neuve van 28 en 29 april 2009 van de Europese
ministers van Onderwijs – Het Bolognaproces 2020 – De Europese ruimte voor hoger
onderwijs in het nieuwe decennium: “In 2020, at least 20% of those graduating in the
European Higher Education Area should have had a study or training period abroad”.
Stadsvernieuwing
Decreet van 22 maart 2002 houdende de ondersteuning van stadsvernieuwingsprojecten.
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BIJLAGE III: Verklarende woorden- en afkortingenlijst
ABR: Algemeen Bouwreglement Stad Gent. Van kracht op 1 december 2004; wijzigingen van kracht
op 1 september 2008; tweede wijziging van kracht op 1 december 2008; derde wijziging van kracht
op 1 oktober 2010; vierde wijziging van kracht op 1 januari 2013; vijfde wijziging van kracht op 1
oktober 2014.
Algemeen bouwreglement (ABR): een stedenbouwkundige verordening die opgemaakt is in
uitvoering van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. Het bevat diverse voorschriften van
stedenbouwkundige aard die van toepassing zijn op het hele grondgebied van een stad.
Appartement: woonentiteit waarin alle leeffuncties verdeeld zijn over verschillende ruimtes.
(definitie ABR)
Assistentiewoning: een groep van assistentiewoningen is een voorziening die bestaat uit een of meer
gebouwen die functioneel een geheel vormen en waar, onder welke benaming ook, aan gebruikers
van 65 jaar of ouder die er zelfstandig verblijven in individuele aangepaste wooneenheden,
huisvesting wordt gegeven en ouderenzorg waarop zij facultatief een beroep kunnen doen (art. 33
Woonzorgdecreet). Assistentiewoningen zijn de opvolgers van de serviceflats.
Bescheiden woning: een woning die aan volgende voorwaarden voldoet: kavels met een oppervlakte
van ten hoogste 500 m²; eengezinswoningen met een bouwvolume van ten hoogste 550 m³; overige
woningen met een bouwvolume van ten hoogste 240 m³, te verhogen met 50 m³ voor woningen met
drie of meer slaapkamers (www.wonenvlaanderen.be/grond-en-pandenbeleid/bescheiden-lastwanneer-krijgt-u-als-projectontwikkelaar-een-bescheiden-last).
Bindend sociaal objectief (BSO): doelstellingen (objectief) met een verplicht (bindend) aantal
bijkomende sociale (sociaal) woningen, zoals gestipuleerd in het Decreet Grond- en Pandenbeleid.
Budgetwoning: een woningaanbod waarbij de Stad bewust de prijs lager houdt dan de
marktconforme private woningen. De huishoudens die in aanmerking komen voor een
budgetwoning, moeten aan specifieke voorwaarden voldoen.
Budgethuurwoning: huurwoning voor de doelgroep die net boven de inkomensgrens valt om in
aanmerking te komen voor een sociale huurwoning.
CBO: Constructieve Benadering Overheidsopdrachten, een procedure van de Vlaamse Maatschappij
voor Sociaal wonen (VMSW) waarbij private ontwikkelaars sociale woningen kunnen realiseren.
Community Land Trust (CLT): concept van eigendomsverwerving van woningen waarbij de grond
eigendom blijft van een coöperatieve onderneming. Er wordt aan gemeenschapsvorming gewerkt
tussen de bewoners en de buurt. In ruil voor het gebruik van de grond wordt de meerwaarde van de
woning bij verkoop gedeeld tussen de bewoner en de coöperatie, zodat de coöperatie bijkomende
woningen aan volgende gezinnen kan verkopen. CLT heeft als doel eigendomsverwerving betaalbaar
te maken voor gezinnen die op de reguliere private markt geen woning kunnen kopen.
Constructieve Benadering Overheidsopdrachten (CBO): een publiek-private samenwerking binnen
de sociale huisvestingssector, meer bepaald een marktbevraging met als doel het afsluiten van één of
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meerdere aannemingsovereenkomsten, binnen het kader van een onderhandelingsprocedure, met
private inbreng van grond, ontwerp en bouw van sociale huurwoongelegenheden.
Cohousing: nieuwe woonvorm die op gemeenschappelijk gebruik van een aantal ruimten en
apparatuur mikt, in een relatief grote groep van deelnemende huishoudens van allerlei samenstelling
en afkomst. Eigen aan cohousing is dat er naast de eigen woningen, ook een aanbod van
gemeenschappelijke voorzieningen is, zoals bijvoorbeeld een wasruimte en multifunctionele ruimte.
Decreet Grond- en Pandenbeleid (DGPB): het decreet van 27 maart 2009 betreffende het Grond- en
Pandenbeleid.
Eengezinswoning: elk gebouw bestaande uit één woonentiteit, waarbij de woonentiteit samenvalt
met het volledige gebouw. Wordt ook beschouwd als een eengezinswoning: een gebouw met een
nevenfunctie die minder dan de helft van de totale vloeroppervlakte van het gebouw beslaat, en
waarbij de rest van het gebouw volledig wordt gebruikt als één woonentiteit. (definitie ABR)
Gezin: meerdere personen die op duurzame wijze in dezelfde woning samenwonen en daar hun
hoofdverblijfplaats hebben. (definitie VWC)
Gezinswoning: omvat klassieke eengezinswoningen, maar ook moderne stedelijke varianten.
(waaronder grondgebonden woningen die in projecten van gestapelde woningen zijn opgenomen en
beschikken over een gelijkgrondse toegang en een open groene tuinruimte). Met gezinswoning
wordt doorgaans ‘eengezinswoning’ bedoeld, terwijl een gezinswoning ook een appartement in een
meergezinswoning kan zijn. De term gezinswoning doet geen uitspraak over welke huishoudens in
welke woonvorm zouden (moeten) wonen, het is een benaming van een type woning. De definitie
komt niet afzonderlijk voor in het ABR noch in de VWC.
Hoofdverblijfplaats: de woning waar een gezin of een alleenstaande effectief en gewoonlijk verblijft.
(definitie VWC)
Hospitawonen: een woonvorm waarbij een eigenaar een kamer in zijn eengezinswoning of
appartement verhuurt aan één persoon. De eigenaar woont er zelf ook, eventueel met zijn gezin. En
hij deelt minstens één specifieke ruimte (toilet, badkamer of keuken) met zijn huurder.
Huishouden: een huishouden is een gezin bestaande uit één of meer personen; terwijl het gezin
bestaat uit meerdere personen (zie hoger). Als we het over huishoudens hebben, zijn alleenstaanden
inbegrepen.
Kamer: woonentiteit, die door de eigenaar (of houder van een zakelijk recht op het woongebouw)
bestemd is om verhuurd of ter beschikking gesteld te worden (of die reeds ter beschikking gesteld of
verhuurd is), én waarin één of meer van de volgende voorzieningen ontbreken: wc, bad/douche,
kookgelegenheid, én waarbij de bewoners voor de ontbrekende voorzieningen afhankelijk zijn van de
gemeenschappelijke ruimtes in of aansluitend bij het gebouw waarvan de woonentiteit deel
uitmaakt. (definitie ABR)
Kamerwoning: elk gebouw waarin minstens twee kamers, zoals hiervoor omschreven, aanwezig zijn,
ongeacht of er andere functies en/of woonentiteiten in het gebouw aanwezig zijn. (definitie ABR)
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Lokaal Toewijzingsreglement: een instrument mogelijk gemaakt in het kaderbesluit sociale huur
waarbij de lokale overheid initiatief neemt en in samenspraak met de sociale
huisvestingsmaatschappijen en de welzijnssector een doelgroepenbeleid uitstippelt.
Meergezinswoning: gebouw bestaande uit minimum twee woonentiteiten. (definitie ABR)
Nieuwe meergezinswoning: de meergezinswoning die bekomen wordt door nieuwbouw (al dan niet
na slopen van een of meer bestaande gebouwen), door verbouwing, opdelen, samenvoeging, of
functiewijziging (of een combinatie hiervan) van een of meer bestaande gebouwen. (definitie ABR)
Onaangepaste woning: een woning die niet aangepast is aan de fysieke mogelijkheden van
bejaarden of personen met een handicap of die niet aangepast is aan de woningbezetting volgens de
normen, vastgesteld met toepassing van artikel 5, § 1, derde lid. (definitie VWC)
Onbewoonbare woning: een woning die niet in aanmerking komt voor bewoning omdat ze gebreken
vertoont die een veiligheids- of gezondheidsrisico inhouden. (definitie VWC)
Ongeschikt gebouw: een gebouw dat niet meer geschikt is voor een gebruik waarvoor het
oorspronkelijk bestemd was. (definitie VWC)
Ongeschikte woning: een woning die niet beantwoordt aan de veiligheids-, gezondheids- of
kwaliteitsnormen, opgelegd door de Vlaamse Wooncode. (definitie VWC)
Onveilige woning: een woning met elektrocutiegevaar, instortingsgevaar, of een andere
levensbedreiging voor de bewoners. De term wordt niet gebruikt in de VWC, wel in de
huurwetgeving.
Private huurovereenkomst: een huurovereenkomst voor een hoofdverblijfplaats, conform de
woninghuurwetgeving.
Renovatie: de uitvoering van structurele ingrepen die vooral betrekking hebben op de stabiliteit, de
bouwfysica of de veiligheid, aan een woning of gebouw dat bestemd is om te worden bewoond.
(definitie VWC)
Rotatie van woningen: woning die wisselt van huurder of eigenaar. Wordt vooral gebruikt in het
kader van woningen bewoond door medioren of ouderen nadat de kinderen het huis hebben
verlaten. Als medioren en senioren hun te grote woning verlaten, komen woningen vrij voor de
doelgroep van gezinnen met kinderen.
Ruimtelijk Structuurplan Gent: beleidsdocument dat de visie weergeeft op de gewenste ruimtelijke
ontwikkeling van de stad Gent.
RUP: ruimtelijk uitvoeringsplan, een plan met een verordenende waarde waarbij de overheid voor
een bepaald gebied meer in detail de bestemming, de inrichtingsvoorwaarden, de activiteiten die
mogen plaatsvinden enz. vastlegt.
SHM: sociale huisvestingsmaatschappij.
Sociale huisvestingsmaatschappijen (of kortweg SHM’s): bouwen sociale huurwoningen. Ze
verhuren deze met een sociale huurovereenkomst van lange duur en met een huurprijs gekoppeld
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aan het inkomen. Het gaat om de erkende sociale huisvestingsmaatschappijen, vermeld in artikel 40.
(definitie VWC)
Sociale huurovereenkomst: een huurovereenkomst voor een hoofdverblijfplaats, conform het
kaderbesluit sociale huur.
Sociale huurwoning: een woning verhuurd met een sociale huurovereenkomst door een sociale
huisvestingsmaatschappij of een sociaal verhuurkantoor.
Sociale kavel: een in een goedgekeurde en niet-vervallen verkaveling gelegen afgebakend perceel,
voorzien van de nodige infrastructuur en nutsvoorzieningen, dat wordt bestemd om verkocht te
worden aan woonbehoeftige gezinnen en alleenstaanden door:
a) de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen of een sociale huisvestingsmaatschappij;
b) een gemeente of een intergemeentelijk samenwerkingsverband, voor zover er met betrekking tot
dat perceel een van de volgende gevallen zich voordoet:
1) er werd een subsidie verleend als vermeld in punt 23°, c);
2) er wordt toepassing gemaakt van artikel 4.1.15 van het decreet Grond- en Pandenbeleid;
c) een gemeente, voor zover het perceel verworven werd met toepassing van het recht van
voorkoop. (definitie VWC)
Sociale koopwoning: woning die door een sociale huisvestingsmaatschappij te koop wordt
aangeboden.
Sociale lening: een lening die overeenkomstig de bepalingen van artikel 78 of 79 aan een gezin of
alleenstaande wordt toegekend voor de bouw, de verwerving, de renovatie, de verbetering of de
aanpassing van een woning en die gedekt is door een hypotheek op die woning. (definitie VWC)
Sociale verhuurkantoren (of kortweg SVK’s): bieden sociale huurwoningen aan op de private
huurmarkt door woningen te huren van een private eigenaar en dezelfde woning te verhuren aan
een sociale doelgroep.
Sociale woonorganisaties: de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen, een sociale
huisvestingsmaatschappij, het Vlaams Woningfonds, een sociaal verhuurkantoor of een
huurdersbond. (definitie VWC)
Sogent: het autonoom gemeentebedrijf van de Stad Gent.
Stedelijke woonregie: de stad die haar rol opneemt als regisseur en de diverse woonactoren
aanstuurt en een samenwerking met deze actoren opzet om de beleidsdoelstellingen te realiseren.
Studio: woonentiteit waarin alle leeffuncties geïntegreerd zijn in één ruimte, behoudens het sanitair
voor eigen gebruik dat eventueel voorzien is in een aangrenzende aparte ruimte deel uitmakend van
die woonentiteit. (definitie ABR)
SVK: sociaal verhuurkantoor.
Te beschermen eengezinswoning: een eengezinswoning wordt beschouwd als een te beschermen
eengezinswoning als de totale vloeroppervlakte van de eengezinswoning maximum 250 m² bedraagt.
(definitie ABR)
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Thematisch RUP Wonen: RUP 167 Stedelijk Wonen: Met dit RUP wil de Stad een aantal
stedenbouwkundige knelpunten rond wonen oplossen die in de loop der jaren zijn ontstaan, en
tegelijk het woonbeleid van de Stad Gent verder uitbouwen. Dat moet zo’n 800 extra woningen
opleveren.
Totale vloeroppervlakte van een woonentiteit: de horizontale vloeroppervlakte van het lokaal of de
som van de horizontale vloeroppervlaktes van het geheel van aansluitende lokalen. De omtrek van
een horizontale vloeroppervlakte wordt gevormd door de binnenkant van de muren of de
vergelijkbare bouwdelen, die de woonentiteit begrenzen. Garages en fietsenbergingen maken geen
deel uit van deze totale vloeroppervlakte. (definitie ABR)
Vergrijzing: de verhouding 60-plussers ten aanzien van het aantal inwoners.
Verkleuring: de verhouding van het aantal personen van niet Belgische afkomst ten aanzien van het
aantal inwoners, waarbij ook veel Belgen voorouders hebben van niet Belgische afkomst, indicatie
voor multiculturaliteit en diversiteit.
Verwitting: de verhouding 80-plussers ten aanzien van het aantal 60-plussers (per 100 60-plussers),
de term duidt op het toenemend aandeel (hoog)bejaarden binnen het groeiend segment van de
oudere bevolking.
VMSW: Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen, ondersteunt lokale organisaties bij sociale
woningbouw en maakt particulieren wegwijs naar sociaal huren, kopen of lenen.
Voorkooprecht: in Vlaanderen geldt op bepaalde onroerende goederen bestemd voor woningbouw
een recht van voorkoop. Dat betekent dat wanneer de eigenaars ervan deze goederen wensen te
verkopen, zij verplicht zijn ze eveneens aan te bieden aan de begunstigden van het recht van
voorkoop en dat tegen dezelfde prijs en voorwaarden als definitief overeengekomen met de
kandidaat-koper. Na toepassing van het recht van voorkoop moet de begunstigde de woning sociaal
verhuren.
Welzijnsactoren: alle diensten en organisaties die werken aan het welzijn van mensen.
Woning: elk onroerend goed of het deel ervan dat hoofdzakelijk bestemd is voor de huisvesting van
een gezin of alleenstaande. (definitie VWC) De term woning wordt gebruikt als er geen expliciet
onderscheid gemaakt wordt inzake woningtypologie.
Woningdichtheid: het gemiddelde aantal woningen per oppervlakte-eenheid van een deelgebied,
meestal hectare (woningen/ha).
Woningtypetoets: de woningtypetoets is een Gents instrument en vormt een kader waarbinnen we
duidelijk definiëren waar meergezinswoningen toegelaten zijn, waar eengezinswoningen verplicht
zijn en waar andere stedelijke woontypologieën mogelijk zijn. Het is geen verordenend instrument,
maar een beoordelingskader om te bepalen welk type woning op een perceel het meest geschikt is.
Dit gebeurt op een objectieve manier, door op een uniforme wijze de omgeving, de buren, het
perceel, het mogelijke volume en de parkeermogelijkheden in beeld te brengen.
Woonactoren: alle diensten en organisaties die werken aan een kwalitatief woonaanbod.

Beleidsnota Wonen 2013-2018 Stad Gent goedgekeurd door de gemeenteraad van 26 mei 2015

74/79

Woonbehoeftig: verkerend in een feitelijke economische en maatschappelijke situatie waarin een
behoorlijke huisvesting slechts kan worden verworven of behouden met extra of omvattende steun.
(definitie VWC)
Woonentiteit: lokaal of geheel van aansluitende lokalen, hoofdzakelijk bestemd voor de huisvesting
van een persoon of een groep van samenlevende personen. Worden niet beschouwd als
woonentiteiten: entiteiten die deel uitmaken van a) toeristische accommodaties; b) collectieve
verblijfsaccommodaties, zoals de tehuizen voor bejaarden, de verpleeginrichtingen, de kazernes, de
internaten, verblijfsaccommodatie voor studenten opgericht door erkende onderwijsinstellingen, de
kloosters, de opvangcentra, de gevangenissen, … ; c) grootschalige collectieve verblijfsaccommodatie
voor studenten, opgericht door andere initiatiefnemers dan de erkende onderwijsinstellingen,
bestaande uit minstens 30 entiteiten die enkel verhuurd worden aan studenten ingeschreven in het
hoger onderwijs, zonder de mogelijkheid om zich aldaar te domiciliëren. Deze initiatieven zijn te
aanzien als gemeenschapsvoorzieningen en ze moeten voldoen aan de bepalingen van deel 3
hoofdstuk 4 én artikel 51 van dit reglement. (definitie ABR)
Woongebouw: elk gebouw dat één of meer woonentiteiten bevat. (definitie ABR)
Woonproject: een sociaal woonproject of een ander woonproject dat wordt opgezet om te voorzien
in de huisvesting van gezinnen of alleenstaanden of om hun woonsituatie te verbeteren.
Een woonproject is sociaal wanneer het de realisatie van sociale huurwoningen, sociale
koopwoningen of sociale kavels, met inbegrip van de eventuele gemeenschappelijke voorzieningen
betreft. Een sociaal woonproject is gemengd wanneer aan minstens één van de volgende
voorwaarden is voldaan:
a) het woonproject omvat of realiseert een menging van sociale huur- en sociale koopwoningen;
b) de sociale huurwoningen en/of sociale koopwoningen worden zodanig geïntegreerd in de
bestaande woonstructuur dat er een menging ontstaat met woningen van de privésector. (definitie
VWC)
Woonquote (‘rent to income ratio’): de totale som die het gezin spendeert voor wonen ten opzichte
van het gezinsinkomen.
Woonwagen: een woongelegenheid, gekenmerkt door flexibiliteit en verplaatsbaarheid, bestemd
voor permanente en niet-recreatieve bewoning. (definitie VWC)
Woonzorgzone: een woonzorgzone is een gebied in een wijk waarin wonen en zorg zo goed mogelijk
op elkaar zijn afgestemd. De meeste (oudere) bewoners in zo’n zone maken niet meer dan normaal
gebruik van zorg- en dienstverlening. Wanneer ze in hun dagelijks leven bijzondere hulp nodig
hebben, is deze echter maximaal aanwezig in de omgeving. Zo kunnen ze langer zelfstandig blijven
wonen in hun vertrouwde omgeving. In een woonzorgzone worden bij voorkeur voetgangerscirkels
aangelegd, dit zijn korte wandellussen die allerhande voorzieningen zoals winkels, dokters, sociaal
restaurant,… met elkaar verbinden. De toegankelijkheid van de wandelpaden in deze
voetgangerscirkels moet optimaal zijn.
Zorgwonen: Artikel 4.1.1.18° uit de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO) Zorgwonen, een
vorm van wonen waarbij voldaan is aan alle hiernavolgende voorwaarden:
a. In een bestaande woning wordt één ondergeschikte wooneenheid gecreëerd.
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b. De ondergeschikte wooneenheid, daarin niet begrepen de met de hoofdwooneenheid gedeelde
ruimten, maakt ten hoogste één derde uit van het bouwvolume van de volledige woning.
c. De eigendom, of ten minste de blote eigendom, op de hoofd- en ondergeschikte wooneenheid
d. berust bij dezelfde titularis of titularissen.
e. De creatie van de ondergeschikte wooneenheid gebeurt met het oog op het huisvesten van:
 hetzij ten hoogste twee ouderen in de zin van de gecoördineerde decreten van 18 december
1991 inzake voorzieningen voor ouderen (ouder dan 65),
 hetzij ten hoogste twee hulpbehoevende personen, zijnde personen met een handicap, die in
aanmerking komen voor een ten laste neming door de Vlaamse zorgverzekering, alsmede
personen met een nood aan ondersteuning om zich in het thuismilieu te kunnen handhaven.
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