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Inleiding 

 

We danken de Ombudsvrouw voor het Jaarverslag 2017. Hier en daar zal in deze repliek van het 

college ingegaan worden op specifieke klachten. Het is echter vooral de bedoeling om beleidsmatig 

in te gaan op geformuleerde aanbevelingen. 

 

Departement Bedrijfsvoering 

 

Dienst Burgerzaken 

 

Voor de Dienst Burgerzaken waren er in 2017 59 dossiers waarvan 7 infovragen, 6 meldingen, 17 
eerstelijnsklachten en 29 tweedelijnsklachten. 18 tweedelijnsklachten  werden als gegrond beoordeeld. Loket 
Migratie en Loket Bevolking, identiteit en inschrijving in registers blijven net als vorig jaar het gevoeligst voor 2

e
 

lijns-klachten. De Dienst Burgerzaken verwerkt het hoogst aantal contacten en verrichtingen met de burger. In 
2017 kwamen er 369.055 burgers langs. Het aantal gegronde klachten bedraagt dus minder dan 0,01%. 
 

Net zoals de vorige jaren neemt Dienst Burgerzaken niettemin elk van deze klachten zeer ernstig en wordt 

gestreefd naar een verbetering van de dienstverlening met de klachten en signalen uit het jaarverslag 2017 als 

basis. Het rapport van de Ombudsvrouw vormt ook nu weer een werkinstrument voor de administratie en 

dient opnieuw als leidraad voor de verbetering van de dienstverlening van Dienst Burgerzaken. 

Aanbevelingen boek 1 p. 23: 
 
-“voer een onderzoek voor ambtshalve schrapping zeer grondig, op basis van meerdere informatiebronnen of 
documenten”: de dienst Burgerzaken tracht steeds deze onderzoeken uiterst voorzichtig en grondig te voeren, 
vandaar dat er ook bijna altijd een zestal maanden over gaan vooraleer een schrapping ook effectief wordt 
uitgevoerd. De burger wordt  (zoals  reglementair voorzien) verwittigd van het voorstel tot ambtshalve 
schrapping en kan dan zijn correcte adres  meedelen aan de dienst. 
 
-“bekijk alle info die uithangt in een dienstencentrum vanuit het standpunt van de onwetende burger”: deze 
aanbeveling is opgenomen met de leidinggevende van de dienstencentra. 
 
-“communiceer beter via de website over wat er mogelijk is bij een huwelijksplechtigheid”: Enerzijds werden de 
onderrichtingen bij het mondeling en schriftelijk communiceren bij aanvragen tot reservatie bijgestuurd zodat 
steeds duidelijk begrepen wordt wat betrokkenen juist wensen. Anderzijds werd ook informatie op de website 
aangepast zodat het duidelijk is dat bij personalisering  van een huwelijk extra tijd moet gereserveerd worden 
en dat personalisering ook enkel mogelijk is voor zover er voldoende ruimte is in de huwelijksagenda. 
 
- “een nieuwe eID voor mensen met dementie: werk duidelijke procedure uit en communiceer naar 
medewerkers”: op de medewerkersvergadering werd aan alle medewerkers nogmaals uitgelegd welke 
procedures moeten gevolgd worden bij personen voor wie een gewone pasfoto niet mogelijk is. 
 
-“zorg intern voor regelmatige opfrissing van de procedures”: dit gebeurt reeds. Voor migratie is er maandelijks 
een overleg met de dc’s, voor  rijbewijzen wordt 2x/jaar  een opfrissing voorzien of indien er nieuwe 
regelgeving is, op teamvergaderingen wordt nieuwe regelgeving telkens besproken… Ook via mail worden 
wijzigingen aan de regelgeving steeds doorgegeven. 



 
-“organiseer de werking van de dienst zodanig dat er voldoende kundig toezicht is bij afwezigheid van de 
verantwoordelijke”: Een weigeringsbeslissing  voor een huwelijk dient aangetekend te worden opgestuurd. Om 
te vermijden dat een fout zoals ze zich voorgedaan heeft nog zou gebeuren werd beslist om, bij elke 
weigeringsbeslissing ook telefonisch en via mail de betrokkenen op de hoogte te brengen. Er werden afspraken 
gemaakt over de dossierbehandeling bij twijfel en afwezigheid van een ondersteunde collega of leidinggevende 
die meer inzicht heeft in de problematiek ter zake. 

 

Juridische dienst en Kennisbeheer 

 
Pagina 22 – 23 : 
 
Zoals correct wordt aangegeven is er geen wettelijke termijn bepaald voor de behandeling van een GAS 4 
dossier. Het bestuur (en derhalve ook de sanctionerend ambtenaar) is bij zijn/haar besluitvormingsproces 
steeds gebonden door het beginsel van de redelijke termijn. De redelijkheid die in acht dient te worden 
genomen wordt steeds bepaald aan de hand van de concrete omstandigheden en dient in het licht van elk 
dossier afzonderlijk beoordeeld te worden. Een behandelingstermijn van 6 maanden tussen de vaststelling en 
verzending van de brief waarbij het ingediende verweerschrift ongegrond werd verklaard is weliswaar 
zeldzaam, maar tegelijkertijd de realistische doorlooptijd die sommige dossiers vereisen teneinde een correct 
oordeel te vormen, temeer het verweer in bepaalde dossiers nog dient te worden afgetoetst met de 
verbalisant in kwestie.  Bovendien worden alle verweerschriften volgens het principe van ‘first in first out’ 
behandeld. In periodes waarin er veel verweerschriften worden ingediend betekent dit dat sommige dossiers, 
gelet op de terugkoppeling naar de verbalisant, een iets langere doorlooptijd vereisen. Ter info: voor wat de 
GAS 1,2,3 betreft  heeft de wetgever zelf expliciet bepaald dat de maximale beslissingstermijn voor de 
sanctionerend ambtenaar 6 maanden bedraagt.  
 
Het klopt geenszins dat bij het niet-weerhouden van het verweer van de overtreder een standaardbrief wordt 
verstuurd. Op verweermiddelen die specifiek betrekking hebben op de inbreuk zelf wordt steeds gemotiveerd 
geantwoord. Betrokkene dient op basis van de motivering immers te kunnen afleiden waarom hij of zij in 
overtreding is en zijn of haar verweerschrift desgevallend niet werd weerhouden. Bovendien vormt deze 
motivering het hoofdcriterium van een eventuele beroepsprocedure waardoor een afdoende en grondige 
motivering voor beide partijen (overtreder en sanctionerend ambtenaar) van groot belang is.  
 
Pagina 96 : 
 
De wetgever heeft inderdaad in dossiers GAS 4 beslist dat alle briefwisseling via gewoon schrijven dient te 
gebeuren.  De GAS 4 inbreuken zijn immers gedepenaliseerde inbreuken, de wetgever heeft op dit punt de 
werkwijze van het parket doorgetrokken (aangezien parket eveneens met gewone brieven werkt). De 
problematiek aangaande het al dan niet ontvangen van een gewone brief wordt ondervangen door artikel 
53bis Gerechtelijk Wetboek waarin het volgende wordt bepaald: “Ten aanzien van de geadresseerde, en tenzij 
de wet anders bepaalt, worden de termijnen die beginnen te lopen vanaf een kennisgeving op een papieren 
drager berekend: 
1° wanneer de kennisgeving is gebeurd bij gerechtsbrief of bij een ter post aangetekende brief met 
ontvangstbewijs, vanaf de eerste dag die volgt op deze waarop de brief aangeboden werd op de woonplaats 
van de geadresseerde of, in voorkomend geval, op zijn verblijfplaats of gekozen woonplaats; 
2° wanneer de kennisgeving is gebeurd bij aangetekende brief of bij gewone brief, vanaf de derde werkdag die 
volgt op die waarop de brief aan de postdiensten overhandigd werd, tenzij de geadresseerde het tegendeel 
bewijst.“ 
 
Wettelijk gezien dient de geadresseerde aan te tonen dat de brief niet werd ontvangen.  
Wat betreft de aanbeveling om beslissingen na verweer aangetekend te versturen, zou dit resulteren in een 
ongelijke behandeling, aangezien in dergelijk geval een verschillende werkwijze zou worden gehanteerd ten 
aanzien van overtreders die al dan niet verweer hebben ingediend. Tevens maakt de eerste brief die in kader 
van GAS 4 wordt verstuurd effectief de beslissing uit, en niet de brief waarin het verweer (gemotiveerd) 
ongegrond wordt verklaard. Deze laatste brief is immers een bevestiging van de eigenlijke beslissing.  



Proceseconomisch is dit bijgevolg geenszins te verantwoorden om in elk dossier de eerste brief aangetekend te 
versturen, dit gelet op het groot aantal dossiers bij de Juridische Dienst en (niet in het minst) bij het 
Mobiliteitsbedrijf. In kader daarvan dient dan ook de procedure zoals voorzien in artikel 29 § 2 GAS wet te 
worden gevolgd.  

 

Dienst Belastingen  

 

Geen opmerkingen. 

 

Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd 

 
Bibliotheek  

 

Geen opmerkingen. 

 

Sportdienst 

 

Geen opmerkingen. 

 

Departement Duurzame Stedelijke Ontwikkeling en Ondernemen 

 
Dienst Milieu en Klimaat 

 
Dienst Stedenbouw en  Ruimtelijke Planning 

 
Aanbeveling: “Optimaliseer de communicatie met de burger en de manier van werken aan het loket van Dienst 
Stedenbouw. Zorg voor een duidelijke communicatie met de burger. Beantwoordt steeds de telefoon of zorg 
ervoor dat de beller op zijn minst weet de hoeveelste hij in de wachtrij staat. Als niet kan of mag worden 
doorverbonden, laat dan ook weten waarom. Beantwoordt e-mails niet met een standaard bericht over 
werkdruk en wachttijden, maar communiceer met een persoonlijke boodschap die betrekking heeft op het 
specifieke verzoek van deze burger. Anticipeer op en houd rekening met periodes van collectieve sluiting door 
van bij het begin de periode van inzage (openbaar onderzoek) te verlengen met het aantal dagen van deze 
collectieve sluiting. Kondig de periode van collectieve sluiting duidelijk aan in briefwisseling en aanplakking.” 
 
Vorige zomer had de dienst maar 1 operator kunnen inzetten, in najaar 2 operatoren ingezet en zijn klachten 
duidelijk verminderd. Wel is er nog steeds een technisch en informatica- probleem: als 2 lijnen bezet zijn 
krijgen mensen mededeling “onze lijnen zijn bezet” en wordt de lijn verbroken. Een wachtmuziek zou moeten 
geïnstalleerd worden, Digipolis heeft dit nog niet kunnen uitvoeren. Digipolis zou dit tegen de zomer installeren 
door een aangepaste module bij te kopen en aan de centrale te koppelen. 
 
Loketwerking: men zal enkele B-niveaus inzetten aan de loketten, zodat er ook al inhoudelijke afweging kan 
meegegeven worden aan het loket, en niet enkel een standaard-antwoord moet meegegeven worden. 
 
Er zijn intussen contactformulieren op de website waardoor mensen op een gestandaardiseerde manier vragen 
kunnen stellen, dit komt accuratere antwoorden ten goede en bevorderd ook de snelheid waarmee kan 
geantwoord worden.  
 
De dienst Stedenbouw heeft een gesprek gehad met NAV (netwerk architecten Vlaanderen): daar heeft men 
veel begrip gehoord. Er werden een aantal info-fiches uitgewisseld. Er is dus vanaf heden een goede 
samenwerking en uitwisseling van kennis en kunde met dit netwerk van architecten. 
 



Dienst Stedenbouw heeft de eigen info-fiches nog verder aangevuld. 
 
De periode collectieve sluiting zal inderdaad aangekondigd worden in aanplakking en briefwisseling. Backoffice 
zal men vanaf nu trouwens doorwerken ook tijdens Kerst en nieuw en GF. 
 
Tenslotte is er regelmatig overleg met de ombudsvrouw, en wordt er dus met vaste regelmaat informatie 
uitgewisseld. 

 

Dienst Wonen 

 

Geen opmerkingen. 

 

Departement Facility Management 

 
Geen opmerkingen.  

 

Departement Financiën 

 

Geen opmerkingen. 

 

Departement HR 

 
Geen opmerkingen.  

 

Departement Onderwijs en Opvoeding 

 

Verzoek: 201707-912 (blz. 72) Geen facturen ontvangen 

 
Dit antwoord geldt ook voor verzoek 201708-1040 (blz. 79), verzoek 201704-503 (blz. 82) , verzoek 201709-
1102 (blz. 84)en de aanbeveling van de ombudsvrouw (blz. 86) 
 
Het project Edufit, waarvan in antwoord op het jaarverslag 2016 duiding over gegeven werd, werd in 2017 
verder uitgebouwd. Zoals u weet zijn er de voorbije jaren samen met de collega’s van Financiën serieuze 
inspanningen geleverd om de kwaliteit van het facturatie- en inningsproces van de scholen en de 
opvanglocaties te verbeteren. We deden dit in het project Edufit. Wat leidde tot een sterke vermindering van 
de klachten m.b.t. facturatie. In heel dit verbeterproces hebben we ook steeds geprobeerd om de ouder (en 
het kind) centraal te zetten: we hebben verschillende mogelijkheden ingebouwd voor ouders met 
betaalproblemen, we hebben ingezet op een heldere communicatie naar de ouder – pro-actief - zodat die niet 
voor verrassingen komt te staan.  De klachten die nu in het rapport van de ombudsvrouw staan tonen ons dat 
we verder moeten gaan op de ingeslagen weg en in direct contact  en communicatie met ouders verder 
investeren. 
  
Verzoek: 201703-283 (blz. 81) Betwiste factuur kinderopvang 
 
Dienst Kinderopvang werkte naar analogie van de Vlaamse Regelgeving voor kinderdagverblijven en 
peutertuinen met ‘bestelde is betaalde opvang’ voor de buitenschoolse opvang en de vakantieopvang. Na 
evaluatie begin 2018, voerde Dienst Kinderopvang een hervorming door van dit systeem door het afschaffen 
van de Gerechtvaardigde Afwezigheidsdagen (GAF). Tijdens het schooljaar zullen ouders betalen voor opvang 
waarvan hun kindje gebruik maakt. Tijdens de schoolvakanties betalen ze de gereserveerde opvang, tenzij ze in 
de voorziene periode hun opvang annuleren.  
  
 



Verzoek: 201704-503 (blz. 82) Oneerlijke administratiekosten 
 
Het Stedelijk Onderwijs en Dienst Kinderopvang van Stad Gent werken volgens verschillende Vlaamse 
regelgeving, waardoor het volledig afstemmen van de facturatie op elkaar niet mogelijk is.  
De diensten werken verder aan een goede communicatie met de ouders. 
  
Verzoek: 201711-1483 (blz. 84) RSV 
 
De GAF-dagen zijn vanuit Vlaanderen wettelijk verplicht. Dienst Kinderopvang hanteert een soepel systeem, 
waarbij uitzonderingen mogelijk zijn indien dit nodig is. Dit verzoek werd ook op die manier opgelost.   
  
Verzoek: 201701-46 (blz. 85) Zorg om zoon 
 
De zorg voor de ouder en de leerlingen is en blijft een belangrijke prioriteit voor het iCLB. Het iCLB gaat met de 
aanbevelingen aan de slag. 

 

Departement Publieke Ruimte 

 
Dienst Inname Openbaar Domein 

 

Ondanks de verwondering van de Ombudsvrouw in het jaarverslag dat “slechts” 4 tweedelijnsklachten haar 

diensten hebben bereikt en hieruit ook geen specifieke aanbevelingen of signalen zijn voortgevloeid, willen we 

toch graag onderstaande toelichting meegeven. 

 

De Dienst Administratie werd in 2017-2018 gereorganiseerd en bestaat niet langer onder dezelfde naam. Het 

vergunnen van innames van publieke ruimte gebeurt nu door de afdeling Innames Publieke Ruimte (IPR) van de 

Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen. De vernieuwde opdracht van IPR bestaat erin om te vergunnen, 

handhaven, coördineren, informeren en bemiddelen opdat iedereen zo optimaal mogelijk gebruik zou kunnen 

maken van de openbare ruimte. Hierbij wordt steeds gewaakt over de leefbaarheid, veiligheid, bruikbaarheid, 

bereikbaarheid, aantrekkelijkheid en gemeenschappelijkheid van de openbare ruimte. Dit impliceert ook een 

volledig geïntegreerde Minder Hinder-werking. De nieuwe sectorteams van IPR zijn erop georganiseerd om 

doorheen het vergunningsproces – van aanvraag tot controle en handhaving – oog te hebben voor de 

veiligheid en de verschillende belangen bij innames van publieke ruimte, de hinder die ermee gepaard gaat zo 

veel mogelijk te beperken én hierover met alle stakeholders duidelijk te communiceren.  

 

In 2018 worden er een aantal projecten uitgerold die IPR zullen toelaten om veel efficiënter te werken. De 

toepassing MoniTHOR zal een centrale radar zijn voor alle innames – op termijn ook voor de innames vergund 

door de dienst Evenementen, Feesten, Markten en Foren – zodat conflicten en hinderissues gemakkelijker 

detecteerbaar zijn en voorkomen of beter geregisseerd kunnen worden. Aan deze toepassing wordt ook een 

nieuw digitaal aanvraagloket verbonden. Verder zijn de afspraken met de verschillende adviespartners van IPR 

(VTT, brandweer, De Lijn, IVAGO, Wegen- en Groendienst, …) bijgesteld, met het doel om standaardsituaties 

sneller te kunnen vergunnen.  

 

Recentelijk gaf het college groen licht voor een reeks acties van IPR met betrekking tot tijdelijke 

parkeerverbodsborden, die nu al te vaak zonder vergunning of niet-conform geplaatst worden en daardoor 

veel hinder veroorzaken. Deze acties worden in 2018-2019 geïmplementeerd. Het betreft o.m. de invoering van 

vergunningsstickers, een grondige herziening van het beleid rond de jaarvergunningen, strengere toewijsregels 

voor parkeerverbodsborden, betalend parkeren tussen E9C-borden (werfwagens) en het creëren van 

parkeerhavens. IPR wil hiermee vooral innames bij werken in de binnenstad beter regisseren en erover waken 



dat de parkeer- en andere hinder voor buurtbewoners, handelaars en aangelanden binnen redelijke perken 

blijft.     

 

IPR is als afdeling binnen de diensten niet bevoegd voor de vergunningen en het toegangsbeleid van het 

autovrij gebied (Mobiliteitsbedrijf). Als bewoners van het autovrij gebied dringende werken of interventies 

moeten laten uitvoeren, zoekt IPR in overleg met de aanvrager wel steeds naar de snelst mogelijke oplossing.  

 

We hopen dan ook dat de uitrol van deze vernieuwde werken een positieve werking heeft op het aantal 

klachten bij de Stad Gent en bij uitbreiding deze slechts 4 zal reduceren naar geen tweedelijns klachten. 

 

Dienst Toezicht Wonen, Bouwen, Milieu 

 
“Evalueer de samenwerking met Wonen Vlaanderen voor wat de geschiktheid of de conformiteit van 
huurwoningen betreft, want uit de verschillende beoordelingen lijkt dit toch niet optimaal te verlopen. Probeer 
ook intern de neuzen in dezelfde richting te krijgen over de toepassing van de regelgeving en zorg voor een 
grondige motivering naar de burger toe.” 

  
Een oplijsting van onze afspraken en acties om tot betere afstemming te komen met Wonen-Vlaanderen werd 
grotendeels eerder al meegegeven aan de ombudsvrouw, maar nu aangevuld o.b.v. het gesprek met Wonen-
Vlaanderen in december. 

  
Sinds 1 september is stad Gent ontvoogd in de handhaving van de woningkwaliteit. Dat betekent dat in 
procedures tot het ongeschikt-/onbewoonbaar verklaren van woningen geen onderzoek/advies meer moet 
gevraagd worden bij het agentschap Wonen-Vlaanderen. Enkel in het kader van de Vlaamse huursubsidie, 
beroepsprocedures en op specifieke vraag van dienst Toezicht zal het agentschap zelf nog controles uitvoeren. 
In de grote meerderheid van de dossiers zijn heden dus geen verschillende controleurs/controlediensten meer 
betrokken. 
 
In de dossiers met de aanvragen voor een huursubsidie blijft het risico op interpretatieverschillen wel 
aanwezig. Deze worden immers aangevraagd bij Wonen-Vlaanderen, die ook het conformiteitsonderzoek 
uitvoert. De stad Gent is verantwoordelijk voor het organiseren van de hoorplicht (op basis van het technisch 
verslag van Wonen-Vlaanderen). Daarna wordt het navolgend kwaliteitsonderzoek– conform de procedure van 
de Vlaamse Wooncode – uitgevoerd door de wooncontroleur van de stad Gent en dus niet door de inspecteur 
van Wonen Vlaanderen die aanvankelijk de vaststellingen deed. Deze bevoegdheidsverdeling blijft ondanks de 
ontvoogding, en zorgt voor risico op interpretatieverschillen. Met Wonen Vlaanderen is daarom afgesproken 
dat indien het puntenverschil tussen onderzoek Wonen-Vlaanderen en onderzoek stad Gent tè groot is, Wonen 
Vlaanderen via mail in kennis wordt gesteld. Op die manier kan Wonen Vlaanderen de controleur aanspreken 
die verantwoordelijk is voor het uitvoeren van het onderzoek. 
 
In het kader van de ontvoogding vindt met regelmaat afstemmingsoverleg plaats met het agentschap Wonen-
Vlaanderen (o.a. 4/10/2017 en 13/12/2017). Dit type overleg zal om de 3 à 4 maanden georganiseerd worden. 
 
Met het agentschap Wonen-Vlaanderen werd (mei 2017) afgesproken om grote verschillen in verslaggeving 
onmiddellijk te bespreken. Interpretatieverschillen kunnen zich voordoen, maar het kan niet dat gebreken over 
het hoofd gezien worden. Alle controleurs bij Wonen-Vlaanderen en stad Gent werden daar nog eens over 
gebriefd. 
 
Het agentschap Wonen-Vlaanderen heeft om de 3 maanden intern overleg over technische vraagstukken en 
interpretatiemoeilijkheden. Met het agentschap is (december 2017) de afspraak gemaakt dat zij dienst Toezicht 
steeds op voorhand op de hoogte stellen van dit overleg en dienst Toezicht de mogelijkheid geven om 
agendapunten aan te reiken (niet om aanwezig te zijn). Wonen-Vlaanderen zal het verslag dit overleg steeds 
ook bezorgen aan dienst Toezicht.  
 



Ook intern binnen de dienst toezicht worden interpretatieverschillen systematisch meegenomen op het 
(tweewekelijks) controleursoverleg en tijdens de individuele taakgesprekken (ook tweewekelijks). Bovendien 
werken we aan een handhavingsdraaiboek waarin alle processen, procedures en werkwijzes en interpretaties 
staan uitgeschreven om ervoor te zorgen dat in gelijkaardige dossiers op gelijkaardige wijze wordt te werk 
gegaan. 

  
Voor wat betreft de motivering naar de burger toe, wordt er –naast alle mondelinge uitleg die spontaan 
telefonisch of tijdens een plaatsbezoek wordt gegeven- voor gezorgd dat bij de besluitvorming alle argumenten 
worden opgenomen zodat de burger op heldere manier inzicht krijgt in het dossier. Ook in het kader van de 
hoorplicht, het moment waarop de burger zijn versie van de feiten kan te kennen geven, werden interne 
afspraken gemaakt over uniforme toepassing en verwerking.  
 
Tot slot werd intern afgesproken dat een wooncontroleur in een proces-verbaal of een burgemeestersbesluit 
inhoudelijk reageert op argumenten of vragen die door de betrokken partij werden aangebracht. De 
wooncontroleurs kregen ook een lijst ter beschikking met veel voorkomende vragen en de mogelijke 
inhoudelijke antwoorden daarop. Die lijst is een werkdocument die verder aangevuld zal worden door de tijd. 

  
“Stuur een ontvangstmelding bij elke nieuwe klacht. De burger weet zo dat de klacht is toegekomen en kent 
eventueel al de naam van de dossierbeheerder. Kijk of er ook al een (realistische) termijn van behandeling kan 
meegegeven worden. Dit schept enige zekerheid.” 

  
Bij elke nieuwe klacht die op onze dienst toekomt, wordt een ontvangstmelding gestuurd. Wanneer een reeds 
gekende 'klager' een nieuwe melding stuurt over dezelfde 'klacht' wordt geen geautomatiseerde 
ontvangstmelding gestuurd. De melding wordt dan aan het dossier gehangen van de originele klacht, en aan de 
dossierhouder wordt gevraagd om binnen de week een antwoord te sturen met een stand van zaken of met 
een overzicht van geplande acties. Een termijn meegeven is vaak niet mogelijk omdat die zeer variabel is van 
dossier tot dossier. Daarom ook dat de dossierhouder een overzicht geeft van wat de geplande acties zijn. Dit 
geeft aan de burger toch een beetje perspectief en kan (gedeeltelijk) de ongerustheid wegnemen.  
 
“Momenteel wordt er voor wat de sluikstort-app betreft enkel feedback gegeven nadat het sluikstort effectief 
werd verwijderd. Geef de melders via de app ook snel duidelijkheid over wie verantwoordelijk is en informeer 
hen over de voortgang van hun melding. Op die manier weten ze tenminste dat er effectief iets met hun 
melding gebeurt.” 
 
De meldingsapp sluikstorten is zeer populair. IVAGO krijgt dan ook veel meer meldingen. Ten tijde van de 
lancering van de app was IVAGO nog niet in de mogelijkheid om feedback te geven over opruiming van de 
aparte sluikstorten. De meldingsapp voor sluikstort ligt in de schoot van de werkgroep sluikstort en zwerfvuil. 
Het is eigen aan de app dat er anoniem meldingen kunnen gedaan worden van sluikstort op het openbaar 
domein. We kunnen dus geen feedback geven over de aanpak van een klacht. Dit probleem is reeds eind 2017 
aangekaart bij de cel netheid die instaat voor de opvolging van de meldingen die niet voor IVAGO bestemd zijn 
en voor de ontwikkeling van de app. Uit de verslaggeving blijkt dat van zodra Ivago een ander software systeem 
heeft, er feedback zal kunnen gegeven worden aan de melder. Het Kabinet vraagt na aan Digipolis of de melder 
nu al kan geïdentificeerd worden. 
 
Zie hierover ook de mail van 12/2/2018 naar ombudsvrouw: “Bij nieuwe klachten sturen wij altijd standaard 
een ontvangstmelding. Enkel als een klacht eerst via Gentinfo binnen liep, doen we dit niet, gezien zij al een OM 
sturen. Ook voor klachten over ongeadresseerd reclamedrukwerk sturen we er geen, omdat die klachten zeer 
snel behandeld worden en er dus snel een inhoudelijke reactie volgt. In de OM wordt telkens de 
dossierbeheerder vermeld met zijn contactgegevens. Als de wachttijd langer oploopt dan gebruikelijk vermelden 
we dat ook. Maar inderdaad, we vermelden niet standaard hoe lang we inschatten dat de klager zal moeten 
wachten op een oplossing. Dat is ook erg moeilijk he. Of raad je dan een gemiddelde wachttijd aan? In dit 
concrete dossier is de opmerking i.v.m. de ontvangstmelding terecht, maar wat hier gebeurde is eigenlijk 
gerelateerd aan de structuur van onze ICT-tool, waarin dossiers geregistreerd en opgevolgd worden. De klager 
was reeds gekend en is reeds gekoppeld aan het dossier tegen de potentiële overtreder, nl. Zebra. Zijn nieuwe 
melding of klacht wordt aan zijn vorige klacht en het bestaande dossier  “gehangen” en de reeds voorziene 
toezichthouder wordt daarvan op de hoogte gebracht. Maar er wordt dan geen nieuwe ontvangstmelding 
gezonden. Een mogelijke oplossing kan zijn om toch telkens een nieuwe klacht te maken telkens een klager een 



melding maakt, of dat we telkens we de klacht bijhangen aan vorige meldingen/klachten, de klager “manueel” 
informeren dat de klacht opgenomen wordt. Lijkt je dat beter?”  

 
Aanbeveling n.a.v. dossier Zebrawoods (117): “Stuur een ontvangstmelding bij elke nieuwe klacht. Burger weet 
zo dat de klacht is toegekomen en kent eventueel al de naam van de dossierbeheerder. Kijk of er ook al een 
termijn van behandeling kan meegegeven worden. Dit schept enige zekerheid.” 
 
Antwoord: Elke nieuwe klacht krijgt een ontvangstmelding van de dienst toezicht. Daarin staat de 
behandelende controleur en het dossiernummer. Een termijn van behandeling wordt niet meegegeven, om 
verschillende redenen. De ontvangstmelding wordt niet verstuurd door de controleur die de klacht inhoudelijk 
zal behandelen en er zit zeer veel verschil op behandelingstermijnen, o.a. afhankelijk van vaststellingen.  

 
Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen 

 

De Stad Gent en in het bijzonder de Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen erkent ten volle dat de 

toegankelijkheid en de kwaliteit van trottoirs en wegdek een heikel punt zijn en in het bijzonder voor iedereen 

die op één of andere manier minder goed te been is. Daarom dat er net jaarlijks zo intensief wordt 

geïnvesteerd in trottoiraanleg vanuit het TrottoirActiePlan (ongeveer 30.000 m² per jaar), inclusief de verlaging 

van de boordstenen aan de kruispunten voor het verbeteren van de toegankelijkheid. Dat wordt dus zeker alles 

behalve over het hoofd gezien. Ook in het ontwerp voor de heraanleg van straten is het een evidentie dat deze 

aspecten integraal worden meegenomen. De toegankelijkheidsambtenaar van de Stad Gent maakt ten andere 

deel uit van het IKZ-overleg waar opmerkingen worden verwerkt in een definitief ontwerp.  

 

Ook aan de behoefte voor bijkomende rustpunten – in het bijzonder binnen het uitgebreide autovrije gebied – 

wordt zeker aandacht geschonken. Het aantal zitbanken neemt stelselmatig toe. De Stad Gent vraag echter ook 

begrip voor het feit dat zitbanken niet in conflict mogen komen met andere voorwaarden die moeten 

nageleefd worden op het openbaar domein. De vrije doorgang (zowel voor voetgangers als hulpdiensten) is 

daarbij één van de belangrijkste voorwaarden. Specifiek voor pleinen is het ook de bedoeling dat deze  op 

plaatsen komen waar ze ook permanent kunnen staan en dus niet om de haverklap zouden moeten verwijderd 

worden voor evenementen, vergunde terraszones of andere. Ook ander straatmeubilair dan zitbanken kan 

trouwens dienen als zitelement of rustpunt. Denken we daarbij bijvoorbeeld aan de nieuwe tijdelijke 

invullingen van de nieuwe stukken autovrij gebied en knippen (TIOD), boordstenen rond standbeelden, 

enzovoort.  

 

Verder wijst de Ombudsvrouw in haar verslag nog op de noodzaak en de toenemende vraag van de burger om 

verkeersremmende maatregelen te nemen in de stad. Het stadsbestuur erkent dat dit geen evidente 

problematiek is. Enerzijds willen we ervoor zorgen dat de weginfrastructuur zoveel als mogelijk uitnodigt om de 

snelheidslimieten te respecteren, anderzijds is het verre van evident om daarvoor de juiste maatregelen te 

nemen. Zoals de Ombudsvrouw terecht opmerkt leiden verkeersdrempels en –plateau’s ook tot heel wat 

klachten over trillings- en geluidshinder. Zeker in straten waar ook bussen rijden. Tegelijkertijd is het zo dat 

oudere verkeersplateau’s vaak werden uitgevoerd in kleinschalige materialen (betonklinkers) die veel 

slijtagegevoeliger zijn. Door het toegenomen zwaarder vervoer en door het niet respecteren van de 

snelheidsbeperking, gaan deze plateau’s snel tot klachten leiden. 

 

Het feit dat het herstel van plateau’s soms op zich laat wachten, heeft niet enkel te maken met het 

Circulatieplan en de ingestelde sperperiode, maar ook met het feit dat het niet evident is om voor dit soort 

werken een geschikte tijdslot te vinden. Vaak rijdt op deze assen – zoals in de Ham – ook busverkeer dat zo 

minimaal mogelijk kan worden onderbroken. 

 



Tot slot is het stadsbestuur zich bewust van het feit dat de nieuwe LED-verlichting inderdaad een andere 

perceptie en beleving geeft dan de vroegere conventionele verlichting. Zowel voor de weggebruikers als voor 

de ontwerpers en mensen van uitvoering is dit een nieuw gegeven dat dus ook voortdurend wordt 

geëvalueerd. Als effectief wordt vastgesteld dat de lichtintensiteit te hoog ligt, sturen we dat bij. Het is voor 

velen ook wennen aan het feit dat LED-verlichting de weg meer gericht verlicht en het licht minder ‘uitstrooit’.  

 

De Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen zal uiteraard de aanbevelingen van de Ombudsvrouw over 

communicatie ter harte nemen. Daarbij kunnen we nog meegeven dat er steeds in alle communicatie zoveel als 

mogelijk concrete informatie over de timing van werken wordt meegegeven, maar dat het vaak moeilijk is om 

ruim op voorhand daarover al zekerheid te verschaffen. De uiteindelijke timing van werken is immers sterk 

afhankelijk van het verkrijgen van vergunningen, de fasering die wordt uitgewerkt door de aannemer, externe 

omstandigheden… Over hoe moet worden omgegaan met klachten en vragen van burgers in het algemeen, 

loopt een stadsbreed traject. 

 

Groendienst 

 
De algemene beleidsaanbeveling voor de Groendienst is dat de timing die voorgesteld wordt niet altijd gehaald 
wordt. 
 
Dat klopt gedeeltelijk. De Groendienst tracht in te schatten wanneer een werk/vraag kan uitgevoerd worden. 
Maar door onverwachte (weers)omstandigheden, moeten sommige geplande werken verschoven worden om 
dringende zaken eerst te doen. Het lukt m.a.w. niet altijd om die timing te halen. Dat is vaak het geval bij 
werken van de boomploeg. Storm, takbreuk door sneeuwval,… is niet te voorspellen. Gevaarlijke situaties 
moeten eerst weggewerkt worden en kunnen de planning doorkruisen.  
 
Jaarlijks stelt de Groendienst uitbraaklijsten op voor de begraafplaatsen. Daarbij wordt getracht de werken 
voor uitbraak te bundelen. Het is hierbij niet altijd mogelijk een meer gedetailleerde timing op te geven of 
korter op de bal te spelen omwille van efficiëntieredenen.  
 
De Groendienst zal in de toekomst voorzichtiger omgaan met het communiceren van timings. De Groendienst 
zal enkel nog concrete timing communiceren als ze er zeker van is dat deze timing kan gehaald worden. De 
Groendienst zal ook altijd aangeven dat deze gecommuniceerde timings gehaald worden ‘behoudens 
onverwachte omstandigheden‘.  

 

Departement Samenleven en Welzijn 

 
Dienst Preventie voor Veiligheid en Gemeenschapswachten. 

 
Aanbeveling: ‘Zorg dat alle informatie over de distributie/omruiling van de huisvuilzakken volledig en duidelijk is 
voor alle medewerkers van het infopunt. Bij twijfel moet de medewerker van het infopunt de juiste procedure 
opzoeken en stuur in geen geval de burger weg met verkeerde informatie.’  
 
Antwoord: In het verleden was het zo dat omruiling van de zakken (30l of 60l) in kader van de verhoogde 
tegemoetkoming inderdaad slechts kon gebeuren bij IVAGO in de Proeftuinstraat.  Dit was bij de vorige 
uitreiking al niet meer. Er werd een nieuwe methode gehanteerd waarbij medewerkers van de infopunten (niet 
IVAGO) zakken uitreiken op basis van een scanning waarbij ook het stockbeheer van het betreffende 
uitreikingspunt werd bijgehouden. Alle medewerkers werden over het nieuwe systeem geïnformeerd. De 
informatie hierover zal bij volgende uitreiking opnieuw duidelijk herhaald worden. 

 

 

 



Kabinetssecretariaten College Burgemeester en Schepenen 

 

Kabinet schepen van Mobiliteit en Openbare Werken 

 

De Ombudsvrouw merkt in haar jaarverslag op dat de 2e lijnsklacht die ze heeft behandeld met 

betrekking tot het kabinet van schepen Watteeuw gegrond is. De burger in kwestie heeft te lang 

moeten wachten op een antwoord. We erkennen dat zeker. Het kabinet van schepen Watteeuw is 

echter veruit het meest bevraagde kabinet en het is dan ook onvermijdelijk dat sommige inhoudelijk 

antwoorden die met de verschillende diensten moeten worden afgetoetst, enige tijd op zich laten 

wachten. Uiteraard wordt ernaar gestreefd om die doorlooptijd tot een minimum te beperken. 

 

IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent 

 
Hieronder vindt u de reactie van de Stad Gent op de adviezen die de ombudsvrouw formuleerden ten aanzien 

van het IVA Mobiliteitsbedrijf. 

 

1. Zorg voor een duidelijke communicatie omtrent bewonersvergunningen en wijzigende domiciliëringen, 

zowel mondeling als schriftelijk. 

 

Citypermit, de software toepassing zal voorzien worden van een functionaliteit waardoor we preventief 

verhuizingen kunnen opsporen. Bij een verhuis zullen we de betrokkene schriftelijk verwittigen. Indien we van 

mening zijn dat de betrokkene niet langer voldoet aan de voorwaarden zoals opgenomen in het Reglement met 

betrekking tot de Parkeervergunning, zullen wij hem hierover per mail, of bij gebrek aan gekend mailadres, per 

brief inlichten. De aangeschreven vergunningshouder heeft acht dagen na kennisname van het bericht de tijd 

om zich in regel te stellen. 

 

Intussen geven we op het moment van de uitreiking telkens mee om elke adres- of nummerplaatwijziging  door 

te geven. 

 

2. Kijk bij het ontvangen van een eerstelijnsklacht over manke signalisatie effectief na of deze al dan niet 

verkeerd staat 

 

Terreincontrole gebeurt normaalgezien telkens als onderdeel van de standaardprocedure. 

 

3. Zorg voor een duidelijke clausule in het contract met de aannemer dat het onzorgvuldig wegenomen 

van fietsen in het kader van een opdracht ten last komt van de aannemer. Geef aan de aannemer mee 

welke procedure hij dient te volgen bij het losmaken van fietsen. 

 

Feedback zoals gegeven door het Mobiliteitsbedrijf begin februari 2018: Onze bestekken voorzien in principe 

de noodzakelijke bepalingen omtrent de noodzakelijke verzekeringen zoals onder meer de verplichting om een 

verzekering burgerlijke aansprakelijkheid af te sluiten (met verwijzing naar de van toepassing zijnde wettelijke 

bepalingen i.c. art. 1382-1386 B.W.).  

Het zou ons echt wel te ver drijven als we voor elk risico een bepaling moeten voorzien in onze bestekken. Het 

principe is in deze nochtans duidelijk nl. indien iemand door zijn fout/onzorgvuldig handelen schade 

veroorzaakt bij een derde dan dient deze de schade te vergoeden. Als de betrokkene hiervoor verzekerd is, kan 

hij hiervoor zijn verzekering aanspreken. Hier moet dan wel meteen een kanttekening bij geplaatst worden in 



de zin dat de meeste verzekeringscontracten wel voorzien in een franchise hetgeen betekent dat de betrokken 

aannemer toch de schade rechtstreeks zal moeten vergoeden ingeval het bedrag onder een welbepaalde grens 

blijft. 

 

Wat we in deze casus misschien wel anders hadden kunnen aanpakken, is de opvolging ervan. In principe 

moeten we de melding van een schadegeval meteen overmaken aan de opdrachtnemer met de vraag om te 

zorgen voor de nodige opvolging. Als we dan merken dat er geen schot in de zaak komt binnen een bepaalde 

termijn zouden wij opnieuw de opdrachtnemer hierover moeten aanspreken met de uitdrukkelijke vraag om 

het nodige te doen. De opdrachtnemer mag hierbij zijn verantwoordelijkheid niet ontlopen door zich te 

verstoppen achter de verantwoordelijkheid van de onderaannemer. We hebben uiteindelijk een contract met 

de opdrachtnemer en niet met de onderaannemer. 

 

Additionele feedback april 2018: Wanneer parkeerautomaten door onszelf verwijderd worden, gebeurt de 

opvolging door ons intern onderhoudscentrum. Onze medewerkers kennen de procedure omtrent het 

weghalen van fietsen zeer goed en volgen deze telkens op. Verder zullen wij inderdaad in toekomstige 

bestekken een duidelijke clausule opnemen waarbij we de opdrachtnemer verzoeken om deze procedure ook 

te hanteren, waarbij we uiteraard verwijzen naar de nodige stappen te nemen. 

 

4. Speel bij het vervangen van oude parkeerautomaten door nieuwe korter op de bal: zet u in de plaats 

van de burger en zorg voor duidelijke communicatie. 

 

Bij de vernieuwing van het voltallig parkeerautomaat-areaal werd voorzien dat de nieuwe automaten eerst 

geplaatst werden, alvorens de oude werden weggehaald. Dit proces heeft toen vertraging opgelopen. Toch 

wijzen wij erop dat de signalisatie betreft het betalend parkeren ten allen tijde op punt stond en dat actief 

werd geflyerd over de nieuwe situatie. In de toekomst zal ook meer rekening gehouden worden met de 

noodzakelijke tijd voor deze wegnames, zodat er geen mogelijks verwarrende situaties meer voorkomen. 

 

5. Verwijs naar de ombudsdienst als beroepsinstantie. 

 

Dit gebeurt stelselmatig. 

 

6. Kijk bij het onderzoeken van eerstelijnsklachten verder dan de regels en gebruik het gezond verstand.  

 

Wij proberen telkens de effectieve vraag en klacht van de burger te begrijpen om zo een aangepast antwoord 

aan te leveren. Toch moeten wij erop wijzen dat het Mobiliteitsbedrijf als administratie zelf niet de 

bevoegdheid heeft om buiten de regels te ageren, het is immers onze taak deze toe te passen. 

 

7. Geef de burger binnen een redelijke termijn een antwoord. 

 

Wij ontvingen reeds een aantal aanbevelingen van de ombudsvrouw hierover begin 2018. Ons antwoord 

daarover vindt u hieronder:  

De aanbevelingen rond klantgerichtheid werden opgenomen in het balie-overleg van 12 februari 2018 met 

de  verschillende publiekscellen (Autovrijgebied – Publiekswerking – Parkeerheffingen - …) om te bekijken hoe 

deze beter geïntegreerd en opgepikt kunnen worden kunnen worden. Bijkomend wordt in de komende 

functioneringsgesprekken van bovenstaande cellen onderzocht welke administratieve medewerkers de 

opleiding kwaliteitsvolle dienstverlening: klantgericht communiceren (interne opleiding StadGent – duurtijd 1 



dag) wensen/dienen te volgen. Indien tijdens deze functioneringsgesprekken ook noden blijken bij de 

consulenten van deze publiekscellen, zullen we de mogelijkheden met Dienst Vorming bekijken.  

 

In het kader van een klantgerichte, communicatieve manier van het beantwoorden van de vele burgervragen 

(en klachten) zullen we ook nagaan of de opleiding “Helder communiceren” een meerwaarde zou kunnen 

betekenen voor onze experten binnen de afdelingen Beleid, Operationele Uitvoering en Ondersteuning. 

Verder hebben wij de geformuleerde aanbevelingen van de ombudsvrouw hierover reeds via ons Mobiflash 

gecommuniceerd aan alle medewerkers. 

 

8. Blijf bij ieder contact met de burger steeds beleefd en klantvriendelijk. 

 

Zie antwoord onder punt 6. 

 

9. Voor sommige burgers is het echt zeer moeilijk om zich persoonlijk aan te bieden aan het loket. 

Aanvaard in zulke gevallen een doktersbewijsje. 

 

Burgers die door omstandigheden zich niet aan de balie kunnen aanbieden, kunnen een gevolmachtigde 

aanstellen die in het bezit moet zijn van een (kopie) van de identiteitskaart en de gevraagde documenten. 

 

10. Schrijf de retributie zorgvuldig uit en controleer de straatnaam. 

 

Retributies uitschrijven gebeurt door opdrachtnemer Trigion sinds november 2016. In deze samenwerking 

hanteren wij 11 KPI’s, waarvan 1 KPI. Er is ook een KPI vooropgesteld betreft het onterecht uitschrijven van 

retributies, waar ook effectief een boeteclausule op van toepassing is. 

 

11. Zet een duidelijke, transparante een eensluidende boodschap op de parkeerautomaten: betalen van 

maandag tot en met zaterdag: en geef aan op hoeveel afstand een parkeerautomaat te vinden is die 

cash geld aanvaardt.  

 

Op basis van de verzamelde feedback van burgers, werden alle schermen van de parkeerautomaten aangepast. 

De rood-oranje zone werd aangepakt rond de kerstperiode. De groene zone staat binnenkort op de planning. 

Een aantal voorbeelden: 

- de vermelding “kenteken” werd bijvoorbeeld vervangen door “nummerplaat”  

- de toepasselijke periode wordt inderdaad omschreven “maandag tot en met zaterdag” 

 

12. Voor de burger is het niet vanzelfsprekend als een vraag meer dan een jaar zonder gevolg blijft. 

Communiceer een realistisch tijdskader en stel dit bij als een termijn niet haalbaar blijkt. Geef indien 

nodig één of meerdere tussentijdse antwoorden. De burger kan niet altijd inschatten hoeveel tijd een 

wijziging in beslag neemt, waar dit voor de dienst evident lijkt. 

 

Zie antwoord onder punt 6. 

 

13. Verspreid de informatie dat de binnenstad volledig bewonersparkeren wordt tijdens de Gentse Feesten 

ruimer. Plaats ook meer herhalingsborden binnen de zone. 

 

Tijdens Lichtfestival namen we al een aantal extra maatregelen t.o.v. Gentse Feesten 2017: 



 Duidelijke communicatie met plan online met de bewonerszones aangeduid (tijdens GF17 

was dit niet zo) 

 De parkeerautomaten waren afgedekt en het plan met de bewonerszones hing op de 

parkeerautomaat (ook niet gebeurd tijdens GF17) 

 de beginzone werd aangeduid met nadarhekken + oranje bord bewonerszone + officieel bord 

begin bewoners 

 (tijdens de GF kunnen we niet bij elk begin van de bewonerszone een nadar en oranje bord 

zetten omdat de zone zo groot is en je veel kleinere straten hebt waar de zone begint – dat is 

bij GF17 gebeurd op de grotere wegen maar tijdens volgende GF bekijken we of we dat nog in 

extra straten kunnen doen – zoals ook bijvoorbeeld Kongostraat) 

 

De extra maatregelen die we gaan voorstellen voor de volgende editie van de Gentse Feesten is de volgende: 

normaalgezien dekken we alle borden m.b.t. bewoners af binnen de grote bewonerszone. Nu zou het voorstel 

zijn om op elk bord een herhaling van de bewonerszone te voorzien. Dat zou ook al duidelijker moeten zijn. De 

reden is dat afdekken sneller gaat dan een nieuw bord maken en plaatsen en de wegendienst die periode al 

zeer veel werk heeft.  

 

14. Plaats een retributie “on hold” zolang de verzoeker geen antwoord heeft gekregen en vermijd dat de 

herinneringsbrief eerder vertrekt dan het antwoord aan de burger. 

 

Wanneer een burger contact opgenomen heeft over de retributie via het gestructureerd formulier, wordt deze 

retributie automatisch “on hold” geplaatst.  Verder voorzien wij nu ook een minimumbezetting bij de cel 

parkeerheffingen tijdens collectieve sluitingen zodat zij ook tijdens deze periodes snel kunnen handelen en 

retributies “on hold” kunnen plaatsen waar nodig. 

 

15. Annuleer éénmalig een retributie voor een bewoner die in een aangrenzende parkeerzone geparkeerd 

stond bij gebrek aan plaatsen in de eigen zone. 

 

Dit zou een gedoogbeleid betekenen en kan niet éénzijdig als regel doorgevoerd worden door het 

Mobiliteitsbedrijf. De bewoners worden actief geïnformeerd over de omvang van de bewonerszone waar zij 

een vergunning voor hebben. 

 

Lokale Politie Gent 

 
Het 2de luik omvat de punctueel behandelde zaken door de Ombudsdienst:  
- in 10 van de gevallen was de klacht ongegrond; 
- in 4 gevallen gedeeltelijk gegrond; 
- in 5 gevallen geen oordeel omwille van te weinig informatie of geen medewerking van de klager; 
- in 2 gevallen was de klacht gegrond. 
 
Aanbeveling: “Volg sneller op als er vragen tot woonstvaststelling zijn voor personen die ambtelijk geschrapt 
zijn.” 

Antwoord: De aanbeveling om dossiers inzake herinschrijving van ambtshalve geschrapte personen wordt 
toekomstgericht meegenomen (pag 261 – 262) 

Aanbeveling : “Redelijke termijn m.b.t. de woonstvaststellingen” (259-260) 

Antwoord: De klachten m.b.t. de woonstvaststellingen en de looptijd van het dossier zouden sedert de 
ingebruikname van de tool @burgerzaken grotendeels opgelost moeten zijn.  



Aanbeveling: “De Dienst Zonale Sturing moet snel en rationeel werken, maar vergeet ook de emotionele kant 
van het verhaal niet. Als er niet onmiddellijk aandacht aan die kant van het verhaal kan besteed worden, laat 
dan zeker achteraf nog iemand persoonlijk contact opnemen met de beller. De wijkagent lijkt hiervoor de meest 
aangewezen persoon. (pag 262 – 263)” 

Antwoord: De opmerking inzake het inlevingsvermogen van de medewerkers van de Dienst Zonale Sturing 
wordt meegenomen in het gevoerde beleid. Er zal tevens een terugkoppeling gebeuren door de 
Buurtinspecteur  in geval van crimedesk-afhandeling ( 101 afhandeling)  

Aanbeveling: “Steek geen “roze formuliertjes” meer onder de ruitenwisser als het om een GAS4-boete gaat. Pas 
die formulieren aan of zorg voor verschillende formulieren naargelang de procedure die gevolgd moet worden. 
(pag 264 - 265)” 

Antwoord: Verbalisaties op het niet naleven van de GAS-codex-GAS 4 stilstaan en parkeren waarbij in een 
aantal gevallen het zogenaamde "roze formulier" R.56/2 kennisgeving opstellen van een proces-verbaal onder 
de ruitenwissers worden gestoken.  Deze formuleren zijn niet bestemd voor GAS. Bij overtredingen van de GAS-
codex wordt in principe GEEN bericht R.56/2 achterlaten. Politie bekijkt intern m.b.t eenvormig optreden.  
 
Aanbeveling: “Aangiften van verlies identiteitskaart het terugvinden ervan binnen de termijn van 7 dagen blijft 
problematisch.”  
 
Antwoord: Met de gewijzigde wetgeving per 1/06/2018 zal dit probleem sowieso opgelost zijn omdat elk 
verlies de afgifte van een nieuwe IK impliceert zonder meer. 

 

Brandweerzone Centrum 

 
Aanbeveling: “Actieve informatieverstrekking- deactivering  brandalarm. Politie en brandweer: spreek met 
elkaar af wie de burger zal informeren en op welke manier dit kan opgelost worden door en briefje achter te 
laten in de brievenbus.”  
 
Antwoord: Er zal in elk voertuig een formulier voor deze situatie toegevoegd worden aan de formulieren map, 
zodat de brandweer de bewoners op de hoogte kan stellen van de interventie. Dit zal uitgerold worden door de 
directie operaties en er wordt voorzien dat dit rond zou zijn binnen de 2 maanden. Prijs voor drukwerk is 
ondertussen aangevraagd en het operationeel personeel zal hierover ingelicht worden. 

 

Ivago 

 

Aanbeveling: Wie geen gft-container wenst en dit ook motiveert, zal deze ook niet gebruiken. Waarom wordt 
er dan toch een container geleverd? 
 
Antwoord: In april 2017 werd de C-zone, waar met containers gewerkt wordt,  uitgebreid. Elk huisgezin in de C-
zone krijgt een grijze en groene container ter beschikking. In de C-zone is het niet toegelaten om gft-afval aan 
te bieden bij het restafval (zie politiereglement artikel 11) in tegenstelling tot de Z-zone (zakken).  Het gft-afval 
dient te worden aangeboden in een door IVAGO ter beschikking gestelde groene container (politiereglement 
artikel 17). Bij wijze van uitzondering levert IVAGO geen gft-container aan huisgezinnen die hun gft-afval zelf 
verwerken in een compostvat of –hoop.  
 
Aanbeveling: Kom gedane beloftes na. 
 
Antwoord: Callcentermedewerkers en operationele diensten van IVAGO trachten alle problemen zo vlug en 
efficiënt mogelijk op te lossen. Vaak worden bij het oplossen van problemen noodgedwongen ploegen 
uitgestuurd die op dat moment ter beschikking zijn en die de route, precieze plaats en dergelijke minder goed 
kennen waardoor het probleem niet onmiddellijk opgelost geraakt. Ook door herschikking van de rondes en 
het circulatieplan had IVAGO meer meldingen van niet ophalingen waarbij het in het begin toch even zoeken 



was of men een ploeg al dan niet kon terugsturen. Ondertussen staan de nieuwe routes op punt en zijn de 
kinderziektes eruit. Voor weerkerende problemen is er regelmatig overleg met de diensthoofden van de 
operationele diensten om kort op de bal te spelen.  
 
Aanbeveling: Leg het initiatief niet bij de burger om een fout van Ivago recht te zetten. Als Ivago zelf in de fout 
gaat, neem dan zelf spontaan het initiatief om de situatie te herstellen. 
 
Antwoord: Indien er fouten gemaakt worden, zoals bijvoorbeeld het niet volledig afwerken van rondes, zet 
IVAGO in op communicatie via sociale media (HOPLR, Facebook …) en de eigen website om de mensen op de 
hoogte te brengen. IVAGO beschikt immers niet over alle individuele contactgegevens per aansluiting. 

Bij stakingen, werkonderbrekingen of specifieke weersomstandigheden wordt er aparte communicatie 
voorzien. Verder overloopt IVAGO bij stakingen of werkonderbrekingen of specifieke weersomstandigheden 
steeds de prioriteiten waarbij er vaak keuzes moeten gemaakt worden wat al dan niet kan ingehaald worden. 
Dit hangt af van het beschikbare personeel en voertuigen. 

De aanpak van IVAGO verschilt hier grondig van die van andere intercommunales waar de boodschap 
eenvoudig is dat het afval bij de volgende ophaling kan worden aangeboden, zonder dat er een inhaaloperatie 
plaatsvindt.  
 
Aanbeveling: Zorg voor een betere doorstroming van informatie bij problemen. Iemand beslist om een 
container niet mee te nemen of te ledigen. Waarom? Eens het probleem gekend is, kan er ook makkelijker naar 
een oplossing gezocht worden. 
 
Antwoord: Bij niet-ophaling van een container hangt de milieuwerker een label aan de container. Daarin wordt 
gevraagd contact op te nemen met IVAGO. De milieuwerker weet immers niet (privacy) wat de reden is 
waarom de container word geweigerd door de boordcomputer. 

Bij contactname door de burger wordt er eerst gekeken of de burger voldoende saldo heeft. Indien dit ok is dan 
kan het een chipprobleem zijn. Men vraagt ook steeds na waar de container wordt aangeboden alsook het 
tijdstip wanneer de container werd aangeboden. 

Per mail vraagt men vaak ook een foto van plaats van aanbieding of kijkt me zelf na via streetview waar men de 
container plaatst. 

Bij twijfelgevallen of weerkerende problemen stuurt IVAGO een planner of diensthoofd ter plaatse om situatie 
te bekijken en op te volgen 
 
Aanbeveling: Misschien kan de zichtbaarheid van de gft-containers verhoogd worden door het uiterlijk van de 
gft-containers aan te passen. 

Antwoord: IVAGO zoekt naar oplossingen om de containers beter zichtbaar te maken. Dit is vooral een 
probleem bij de kleinere 40l-containers.  

 

 


