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Antwoord van het college van burgemeester en schepenen op het Jaarverslag 

van de Ombudsvrouw 2016 
Themacommissie Algemene Zaken 

30 mei 2017 – 19u 

 

 

Inleiding 

We danken de Ombudsvrouw voor het jaarverslag 2016. Hier en daar zal in deze repliek van het 

college ingegaan worden op specifieke klachten. Maar het is vooral de bedoeling om beleidsmatig in 

te gaan op geformuleerde aanbevelingen.  

 

Brandweerzone Centrum 

In complexe gevallen is er steeds samenwerking en communicatie tussen betrokken 

stads/gemeentediensten (dienst toezicht, juridische dienst, dienst stedenbouw, milieudienst …), 

provinciediensten, politie, brandweer (incl. eigen juristen) en parket. Alle controleverslagen van 

brandweerzone Centrum van panden in de stad Gent worden tevens standaard naar dienst toezicht 

gemaild. 

De brandweer kan onmogelijk proactief nagaan of alle burgemeestersbevelen effectief worden 

opgevolgd. Indien de te treffen maatregelen zijn getroffen kan na een melding door de eigenaar / 

bedrijfsleider / exploitant een nieuwe controle leiden tot opheffing van het burgemeestersbesluit op 

vlak van brandveiligheid. 

Wanneer een deadline werd opgenomen in het burgemeestersbesluit op advies van de brandweer, 

wordt door de brandweer wel repressief opgetreden. 

 

Verzoek 201605-506 : Gewapende dwang 

Bij de betreffende controle van garage De Zutter in 2015 waren dan ook alle betrokken diensten, met 

uitzondering van het parket aanwezig. Tot op heden hebben wij geen info over een gewijzigde 

situatie. 

 

Departement Bedrijfsvoering 

Juridische Dienst 

De wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties bepaalt diverse 

verweermogelijkheden waarop de burger zich kan beroepen wanneer hij een overtreding begaat 

gesanctioneerd met een GAS.  

Zo heeft de burger de mogelijkheid gekregen om verweer in te dienen na ontvangst van het eerste 

aangetekend schrijven waarin overigens nog geen boete wordt opgelegd. Pas na verstrijken van de 
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verweertermijn zal op basis van de vaststelling en het eventueel ingediend verweer een beslissing 

worden genomen door de sanctionerend ambtenaar.  

Indien de sanctionerend ambtenaar beslist een boete op te leggen, dan nog kan de burger hiertegen 

beroep aantekenen bij de Politierechtbank.  

De wettelijke regeling biedt bijgevolg heel wat mogelijkheden waarop een overtreder beroep kan 

doen om zich te verweren. Deze verweermogelijkheden zijn wettelijk vastgelegd, het is geenszins 

mogelijk om daarnaast nog bijkomende mogelijkheden te voorzien. Tevens kan de overtreder steeds 

contact opnemen met de GAS-cel voor meer informatie bij elke stap in de procedure (wat overigens 

in de praktijk veelvuldig gebeurt). De contactgegevens staan duidelijk op elke briefwisseling vermeld. 

Burgers worden bijgevolg wel degelijk gehoord.  

Wat betreft schadedossiers ten gevolge van openbare werken, neemt de Juridische dienst reeds een 

bemiddelende rol op in discussies tussen aannemers en schadelijders. Dit gebeurt net omwille van 

het feit dat het voor de schadelijder niet evident is zijn weg te vinden in dergelijke complexe materie.  

 

Dienst Beleidsparticipatie 

Burgers zijn inderdaad mondiger geworden en de participatiegraad stijgt. Dit kunnen we als overheid 

alleen maar toejuichen. Als burgers voorstellen indienen, hebben ze inderdaad minstens recht op 

een antwoord. Vanuit de stad spannen alle diensten zich in om deze verwachting ook in te lossen. 

Indien dit niet het geval is, kan de burger dit steeds melden aan zowel Gentinfo als de wijkregisseur 

die dan contact opneemt met de desbetreffende dienst. Aangezien het hier niet om een specifieke 

casus gaat, kan niet meer detailinformatie worden gegeven.  

Het rapport van de ombudsvrouw wijst op de uitdaging rond de digitale stemming in het kader van 

het burgerbudget. Er is inderdaad een spanningsveld tussen het ontwikkelen van een laagdrempelig 

systeem van stemmen waarbij een zo groot mogelijke opkomst wordt nagestreefd (en ook het bereik 

van kansengroepen) maar waarbij fraude niet 100% kan worden uitgesloten, versus een 

hoogdrempelig systeem dat 100% fraudegevoelig is maar de deelname laag. Het college van 

burgemeester en schepenen heeft na een doordacht debat voor het eerste systeem geopteerd. Gent 

zet in op een maximaal bereik van alle doelgroepen waarbij de stem van elke Gentenaar telt. Binnen 

dit systeem wordt door gerichte communicatie wel ingezet op het voorkomen van fraude. Evaluatie 

en mogelijke bijsturing volgt na afloop van het project. 

 

Dienst Interne Audit 

De Ombudsdienst kan steeds informeel advies inwinnen bij de Dienst Interne Audit i.v.m. aspecten 

die tot het werkterrein van de dienst behoren. Zij kan ook steeds, conform de mogelijkheden van 

andere diensten, een voorstel tot auditopdracht indienen bij de Dienst Interne Audit, via het 

voorgeschreven aanvraagkanaal van de stadssecretaris. 

Misschien zijn die mogelijkheden minder bekend bij de Ombudsdienst omdat communicatie over de 

werking van de Dienst Interne Audit zich meestal eerder richt tot de traditionele stadsdiensten en –

organen (directieteams, managementteam, auditcomité, …). 
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De dienst Interne Audit zal daar in de toekomst meer rekening mee houden om, waar opportuun, te 

vermijden dat de Ombudsdienst (onbewust) minder betrokken is bij informatiemomenten. 

 

Dienst Communicatie 

Communicatie is bedoeld om impact te hebben. De Dienst Communicatie gaat voor groei of wijziging 

in inzicht, houding en gedrag.  Vanzelfsprekend gaat er daarbij de nodige aandacht naar de gepaste, 

doelgerichte aanpak. En het communicatievak evolueert hard. 

Het netwerk communicatie binnen de organisatie versterkt zich dan ook voortdurend. Recent is 

daarvoor intern ook een nieuw initiatief opgezet, de communicatieacademie. Als het om 

gedragsverandering gaat is binnen de publiek sector onder meer het 7E model een boeiende aanpak 

(7e-model.be). Hierbij worden communicatieacties opgebouwd vanuit een combinatie van hefbomen 

die zich richten naar het gewenst gedrag en positieve berichtgeving. En we werken in functie van de 

beleidsdoelstelling en betrokken doelgroep. Basisreflex daarbij is ook toegankelijke communicatie. 

Klare taal, heldere structuur, aandacht voor de essentie. 

Diensten worden hierin begeleid, onder andere door Dienst Communicatie en Dienst 

Organisatieontwikkeling.  

Aanbevelingen uit onderliggend rapport zullen worden meegenomen in toekomstige acties. 

 

Burgerzaken 

In vergelijking tot het jaarverslag 2015 is er in 2016 een lichte daling  van zowel het totaal aantal 

dossiers als van het aantal gegronde klachten. 76 dossiers hebben betrekking op de dienstverlening 

van Dienst Burgerzaken tegenover 80 in 2015. 31 (33  in 2015) van de 76 dossiers zijn 2e lijns-klachten 

en daarvan worden 10 (16 in 2015) klachten beoordeeld als effectief gegrond.  

 

De Dienst Burgerzaken verwerkt het hoogst aantal contacten en verrichtingen met de burger. Bij de 

centrale loketten van Dienst Burgerzaken werden voor 2016 253.616 bezoekers geregistreerd. Bij de 

dienstencentra of decentrale loketten van Dienst Burgerzaken kwamen in 2016 177.795 bezoekers 

over de vloer. 

Het aantal gegronde 2e lijns-klachten vertegenwoordigt minder dan 0,01% tegenover de meer dan 

400.000 bezoekers aan de loketten van Dienst Burgerzaken.  

 

Loket Migratie en Loket Bevolking  blijven net als vorig jaren het gevoeligst voor 2e lijns-klachten. 

 

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

naar een verbetering van de dienstverlening met de klachten en signalen uit het jaarverslag 2016 als 

basis. 

 

Vergelijking aard klachten 2015 t.o.v. 2016 

Naar aard van de klachten kan volgende vergelijking worden gemaakt van 2015 t.o.v. 2016 (boek1 p. 

30) 
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Let wel deze indeling slaat op het totaal aantal dossiers dat in 2015 en 2016 werd geregistreerd bij de 

Ombudsvrouw ongeacht de gegrondheid. 

2015 2016 

1. Overeenstemming met de regelgeving 2. Overeenstemming met de regelgeving 

3. Redelijke termijn 3. Adequate communicatie 

4. Zorgvuldigheid – procedure 4. Zorgvuldigheid – procedure  

 

Trends in 2016 (boek 1 – p. 1-4) 

M.b.t. de digitalisering willen we toch opmerken dat er net een extra kanaal is bijgekomen. 

Nagenoeg alle info voor de burgers is zowel digitaal als op papier (bv. flyers, infofiches…) 

beschikbaar. Er zijn nu dus 3 contactkanalen (email, telefoon én onthaalbalie). De enige uitzondering 

voor Burgerzaken zijn de digitaalvaardige doelgroepen buitenlandse studenten en expats. Van hen 

wordt uitgegaan dat ze zich online kunnen aanmelden 

 

Een codetaal  

 

In het kader van de engagementsverklaring taalbeleid wordt er in de proeftuin “Communicatie aan 

het loket” gewerkt rond toegankelijke taal. We herschreven reeds een aantal van onze brieven in 

functie van toegankelijke taal. Deze brieven vormen dan de basis om op termijn alle brieven te 

herschrijven. Daarnaast zetten we ook een terminologielijst op poten. Vaak voorkomende termen 

zullen we naar een zestal talen laten vertalen en daaraan een omschrijving in eenvoudige, duidelijke 

taal koppelen. Tot slot voorzien we in het najaar voor alle medewerkers  in een opleiding duidelijke 

taal 

Specifiek voor wat migratie betreft moeten we vaststellen dat de federale en Europese 

verblijfsregelgeving inderdaad nogal wat vakjargon kent. Om dit te verhelpen, voorziet DVZ een 

drietalige website. Het blijft echter moeilijk voor de burger om deze informatie correct te 

kwalificeren.  

 

Daarom werkt Loket Migratie met infofiches (waarop vermeld staat welke documenten vereist zijn) 

die zo goed mogelijk zijn toegespitst op de persoonlijke situatie van de burger. Dit is echter heel 

arbeidsintensief gezien de steeds wijzigende en soms weinig transparante regelgeving en de niet 

altijd uniforme interpretatie en toepassing ervan door DVZ. Zo ontbreekt voor de verdere 

concretisering van die infofiches soms de nodige informatie of gelden wettelijke bezwaren. 

 

Sinds 2014 is ook een flyer beschikbaar voor burgers waarin ze proactief gewezen worden op een 

aantal aandachtspunten inzake hun verblijfsrecht.  

 

Wat betreft studenten en expats worden infosessies opgezet voor intermediairen (personeel 

onderwijsinstellingen, relocation kantoren, …).    
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Domiciliëring 

Intussen verlopen de woonstvaststellingen digitaal in een proefproject met de politie. Bedoeling is dit 

zo snel mogelijk uit te rollen voor de ganse stad; wellicht tegen eind dit jaar. 

 

Miscommunicatie met Mobiliteit n.a.v. bewonersvergunningen 

De communicatie  zorgde inderdaad voor misverstanden.  Aan de loketmedewerkers werd nog eens 

duidelijk uitgelegd hoe de procedure juist loopt en het Mobiliteitsbedrijf maakte een flyer die aan de 

loketten wordt meegegeven.  

 

Mariakerke: graag een digitale wegwijzer 

De plaatsing van het klantbegeleidingssysteem is bezig. Oorspronkelijk gingen we ervan uit dat voor 

de kleinere dc’s geen zuil nodig zou zijn. Maar het blijkt inderdaad  toch aangewezen om ook daar 

een zuil te voorzien.  

 

Graag snelloket op zaterdag en mobiel loket tot 19 uur 

Intussen is het mogelijk om een paspoort (reispas) af te halen aan Gentinfobalie, ook op zaterdag.   

 

Voor een aantal andere producten is dit momenteel helaas niet evident. Ook al is er maar een korte 

afhandelingstijd, soms moeten er toch een aantal minder eenvoudige verrichtingen gebeuren zoals 

bv. bij het activeren van een identiteitskaart.  Bij de renovatie van het AC Zuid voorzien we een goed 

uitgebouwde snelbalie met de nodige apparatuur en bemand met opgeleid personeel. Zodat alle 

korte verrichtingen daar afgehandeld kunnen worden. 

 

Rijbewijzen 

 

Aan de medewerkers werd uitgelegd dat ze burgers in die situatie moeten informeren dat ze een 

Belgisch rijbewijs kunnen aanvragen en in de meeste gevallen dan zullen vrijgesteld worden van 

scholing.  

 

Medewerkers van het loket rijden krijgen opleidingen over de gewijzigde regelgeving 

- tijdens teamoverleg bij elke wijziging die zich voordoet 

- vormingssessies samen met de betrokken medewerkers van de dienstencentra 

- via een interne nieuwsmail voor de medewerkers van loket rijden en de medewerkers van 

de dienstencentra 

 

 

Vereenvoudiging gevraagd 

In het jaarverslag 2016 van de ombudsvrouw wordt er naar een verdere vereenvoudiging gevraagd 

voor B&B uitbaters. De dienst belastingen zoekt constant naar mogelijke vereenvoudigingen van de 

belastingreglementen maar wenst ook deze reglementen voor een bepaalde periode stabiel te 

houden zodat er geen verwarring of fouten kunnen optreden. 
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M.b.t. het belastingreglement op het verstrekken van logies kunnen we meedelen dat de 

gemeenteraad van mei ’17 zijn goedkeuring heeft gegeven om een verdere vereenvoudiging door te 

voeren met ingang vanaf 1 januari 2018 m.n. de afschaffing van de registerplicht mits te voldoen aan 

enkele voorwaarden: 

o Met ingang van 1 januari 2018 wordt de registerplicht opgeheven voor die 

logiesverstrekkende bedrijven die minimaal twee jaar werden belast in het kader van dit 

reglement voor zover geen fiscale betwistingen lopende zijn of geen administratieve 

geldboetes zijn gevestigd. 

o De registerplicht wordt echter terug van kracht ingeval 

o de aangegeven overnachtingen dalen met 30% en meer t.o.v. het corresponderend 

kwartaal van het vorig aanslagjaar 

o of de aangegeven overnachtingen dalen met 20% en meer te berekenen op vier 

kwartalen met jaarlijks meetpunt nà het derde kwartaal. 

Ook voor belasting op film- en erotische voorstellingen zal er dit jaar nog een voorstel tot 

vereenvoudiging (afschaffing registerplicht) aan de Gemeenteraad voorgelegd worden. 

 

Antwoorden op geformuleerde aanbevelingen : 

 

 Vorming en motivering van medewerkers blijven belangrijke aandachtspunten voor Loket 

Migratie en Loket Rijbewijzen 

Gelet op de complexe en zeer snel veranderende  verblijfsregelgeving is een intense en continue 

opleiding van medewerkers inderdaad absoluut noodzakelijk. Dit verloopt via diverse kanalen: 

- Maandelijkse teamvergadering waarop wijzigende wetgeving, procedures en richtlijnen 

worden toegelicht 

- Specialisatie in en verantwoordelijkheid voor specifieke procedures of statuten (expats, 

studenten, …) voor bepaalde medewerkers 

- Werken met loketfiches zowel aan het Loket Migratie als in de dienstencentra per 

(sub)procedure met vermelding van welke documenten moeten worden voorgelegd en de te 

volgen procedurestappen 

- Via de stafmedewerker opleidingen en het Infopunt Migratie worden opleiding voorzien bij 

wijziging van wetgeving of bij nieuwe wetgeving, procedures, richtlijnen, … 

- Via een interne nieuwsmail voor de medewerkers van Loket Migratie en voor de 

medewerkers van de dienstencentra worden nieuwigheden in wetgeving en procedures 

uitgelegd 

- Tweemaandelijkse werkgroep Migratie waarop wijzigende wetgeving, procedures en 

richtlijnen worden afgestemd tussen medewerkers van Loket Migratie en medewerkers van 

de dienstencentra (en eventueel van een andere deelwerking Burgerzaken vb. Huwen of 

Rijden) 

 

 Het blijft aangewezen om volgende diensten nog meer digitaal te ondersteunen bij de volgende 

processen (…) bij de digitale verwerking van migrantendossiers, zodat burgers zelf hun dossier 

kunnen volgen want dit kan vandaag nog altijd niet. 
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Loket Migratie is al lang vragende partij naar een digitale behandeling van verblijfsdossiers. Omdat 

vanuit de federale overheid hier geen initiatief wordt genomen, is het loket Migratie echter 

aangewezen op het uiterst schaarse aanbod op de private markt.  

 

Loket Migratie test -samen met Digipolis- al geruime tijd een digitaal verblijfsdossier uit dat 

medewerkers een veel betere ondersteuning moet gaan bieden. De ontwikkeling van zo’n afdoende 

performante tool is echter geen sinecure, onder meer omwille van veranderende en ontransparante 

regelgeving en de noodzakelijke hoge IT-vereisten. 

 

Tot voor kort bleven de testresultaten te ondermaats om voor loket Migratie een afdoende 

performante tool te kunnen zijn. Werken met dergelijke tool zou de werkstress bij medewerkers 

enkel aanzienlijk verhogen gezien bepaalde procedures nog niet voorzien zijn, draaiboeken nog te 

summier zijn uitgewerkt en bepaalde verrichtingen niet correct verlopen. 

 

Sinds recent wordt de tool in die mate verder ontwikkeld dat een minimale performantiegraad 

hopelijk heel binnenkort wordt bereikt. Dit zou toelaten de tool stapsgewijs in gebruik te nemen. Het 

gebruik van het digitale verblijfsdossier zal de werklast en de werkdruk van de medewerkers 

drastisch verlagen.  

 

 Er is behoefte aan regelmatige evaluatie van doorlooptijden van migrantendossiers ook al zijn er 

geen zichtbare wachtrijen meer. 

De doorlooptijden worden regelmatig gemonitord. Om de wachttijd voor een afspraak terug te 

dringen werd in het voorjaar beslist 2 extra personeelsleden te voorzien bij loket Migratie.   

 

 Er is behoefte aan aangepaste infrastructuur bij werken vooral op afspraak 

Na het DC Wondelgem in 2015 werden de dienstencentra van Ledeberg en Drongen  gerenoveerd en 

in een modern jasje gestoken: er zijn open balies, kinderhoekjes…. 

 

Bij de grondige renovatie van site Zuid zal ook bijzondere aandacht geschonken worden aan het 

lokettenconcept zoals goedgekeurd in de LEO-nota. Terecht is de opmerking i.v.m.  snelbalies. In een 

eerste fase is het sinds maart  mogelijk een paspoort af te halen aan de Gentinfobalie. Bij de 

renovatie van het AC Zuid voorzien we een goed uitgebouwde snelbalie met de nodige apparatuur en 

bemand met opgeleid personeel. Zodat alle korte verrichtingen daar afgehandeld kunnen worden. 

 

Er zijn geen plannen om een afsprakensysteem in te voeren voor het Mobi.  

 

 

Verzoek 201602-172 : trage domiciliëring 

 

De inschrijving van studenten duurde inderdaad te lang. In 2016 werd het studentenloket -

voornamelijk bemand met nieuwe onervaren medewerkers, wat een impact had op de snelheid van 

werken. De betrokken medewerkers bezitten intussen de nodige ervaring zodat de dossiers vlotter 

verlopen.   



8 
 

Om een snellere inschrijving van studenten mogelijk te maken, staan volgende aanpassingen op 

stapel: 

 Studentendossiers zijn een prioriteit wat betreft de overschakeling naar het digitale 

verblijfsdossier 

 Digitale doorstroming van gegevens vanuit de UGent naar het Loket Migratie zullen voor een 

win-win situatie zorgen: 

o De student hoeft al die gegevens maar eenmaal aan te leveren bij de UGent en hoeft 

zich niet persoonlijk naar het loket Migratie van de Stad Gent te begeven voor de 

opstart van de verblijfsaanvraag  

o De digitale doorstroming van die gegevens vanuit de UGent naar het Loket Migratie van 

de Stad Gent laat ook toe de redelijke termijnnorm beter na te leven. Het Loket 

Migratie zal sneller over alle vereiste gegevens beschikken om de registratie af te 

handelen. 

Verzoek 201602-179 : Verlenging verblijfskaart 

 

Aanbeveling: Voorzie ook buiten de kantooruren een snelloket zodat burgers zonder afspraak 

eenvoudige verrichtingen kunnen doen, zoals het afhalen van documenten. 

Intussen  is er aan deze terechte opmerking  gevolg gegeven door op  de avondopening van dinsdag 

ook het snelloket  bij loket Migratie open te houden tot 19 uur. Ook op de openingsdagen tijdens de 

periodes van collectieve sluiting kunnen burgers zonder afspraak terecht bij het snelloket van loket 

Migratie. 

 

Verzoek 201604-348 : Reispas 

Aanbeveling: Informeer burgers wanneer nodig meteen over alle mogelijkheden die er zijn om een 

noodreispas te bekomen, zelfs als die ongebruikelijk zijn. 

Dit wordt meegenomen in de periodieke opleidingsmomenten.  

 

Verzoek 201609-1029 Gelijkend en recent 

Aanbeveling: Communiceer op voorhand dat vroegere pasfoto niet aanvaard wordt en leg uit 

waarom. 

Tot voor kort waren de onderrichtingen van Binnenlandse Zaken hieromtrent zeer onduidelijk en 

waren wij en andere gemeenten al lang vragende partij om dit te verduidelijken. Want dit gaf 

inderdaad aanleiding tot heel wat discussies aan het loket. Sinds begin dit jaar zijn de 

onderrichtingen aangepast en werd verduidelijkt dat een pasfoto gelijkend en max. 6 maanden oud 

mag zijn. 

 

Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd 

In haar verslag stelt de ombudsvrouw ‘Tot op vandaag krijgen we ook klachten over de inschrijvingen 

van sportkampen. Dit is een herhaalde klacht die al jaren aansleept. Burgers kunnen er niet meer bij 

dat de Stad met ondersteuning van Digipolis, er niet in slaagt om de problemen te verhelpen. Bij de 
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start van de inschrijvingen is de website steevast overbelast (201603/302). De meeste klachten 

hierover zijn bij de dienst zelf aangebracht maar we krijgen dit signaal al jaren.’ (p. 39). 

Digipolis heeft dit vorig jaar prioritair opgenomen en de laatste 2 inschrijvingen zijn vlekkeloos 

verlopen. 

Antwoord op geformuleerde aanbevelingen : 

• Er is dringend behoefte aan een minder omslachtige procedure voor het filmen in Gent. Zou een 

kleine gespecialiseerde filmcel, met daarin een verkeersdeskundige hier toch korter op de bal kunnen 

spelen? 

Elke inname openbaar domein kan een impact hebben op mobiliteit en openbare veiligheid, het 

opvragen van adviezen van verschillende betrokken diensten (politie, brandweer, mobiliteitsbedrijf 

en eventueel ook Groendienst, Ivago, de Lijn, etc…) is daarom essentieel. De vele dossiers die door 

het Gentse Filmoffice begeleid worden, bewijzen net dat deze cel vaak heel kort op de bal kan spelen 

en adequaat kan optreden om tijdig al deze adviezen te vergaren en de nodige afstemming te doen. 

Dit neemt niet weg dat de algemene vergunningsprocedure voor innames openbaar domein absoluut 

verbetering verdient. Daar wordt momenteel ook werk van gemaakt met oa. de ontwikkeling van een 

afwegingskader.  

 

• Er is vraag naar groene rustpunten in Gent. 

Op initiatief van schepen Heyse is de Dienst Milieu & Klimaat bezig met de opmaak van een strategie 

voor rustplekken in de stad. Deze maken we op aan de hand van een participatieve methode volgens 

akoestische en niet-akoestische criteria. Deze willen we in de loop van 2018 voorstellen. 

Wat betreft éénmalige evenementen, gaf de horecacoach het volgende mee:  uit de 

opstartvergadering bleek dat er vanuit de administraties (met uitzondering van de politie), weinig 

vraag was naar de opmaak van een apart reglement . DMK is geen vragende partij omdat met de 

huidige reglementering rond elektronisch versterkte muziek in Vlarem dit perfect kan opgevangen 

worden (ofwel afwijkingsaanvragen indien maximaal 2 “luide” evenementen per maand, ofwel een 

klasse 3 – melding). 

• Ontwikkel een concrete visie op het ter beschikking stellen van het openbaar domein voor 

(privé)festiviteiten georganiseerd door privéfirma’s buiten de jaarlijkse Gentse Feestenperiode. 

Op 24 oktober 2016 werden op initiatief van schepen Storms ‘krijtlijnen inname openbaar domein’ 

door het College goedgekeurd. In deze krijtlijnen werd onder meer bepaald:  “Privatieve innames 

openbaar domein voor evenementen en feesten die niet publiek toegankelijk zijn (privé-feesten) 

kunnen niet vergund worden op Gents grondgebied. Bij dergelijke aanvragen voor innames waarvoor 

Stad Gent niet bevoegd is, zal de stad deze steeds negatief adviseren aan de bevoegde overheden.” . 

Privéfeesten zijn voortaan dus niet meer mogelijk op Gents openbaar domein.  

 

• Kan er iets extra voor toeristen die op maandag en dinsdag Gent bezoeken? 

Intussen werden de sluitingsdagen van de Gentse musea aangepast.  Hierdoor zijn de meeste musea 

in het stadscentrum(Design Museum, Huis van Alijn, MIAT en STAM) voortaan open op maandag en 

gesloten op woensdag.  Dit versterkt het aanbod voor toeristen in onze stad op maandag.  

 

• Overweeg een code voor de bibliotheekkaart. 
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Een code voor de bibliotheekkaart zou de gebruiksvriendelijkheid voor de gebruikers doen dalen en 

er tegelijk voor zorgen dat er nog een grotere druk komt op de bibliotheek medewerkers die tijd 

zouden moeten investeren in het aanmaken van nieuwe codes, resetten van kaarten, en 

dergelijke.  De mogelijke voordelen, wegen niet op tegen de bijkomende kosten en nadelen die er 

aan verbonden zijn. 

 

Departement Duurzame Stedelijke Ontwikkeling en Ondernemen 

Milieu en Klimaat 

Antwoord op geformuleerde aanbevelingen : 

 de loketcontacten (eenvoudig) te registreren, vooral in kader van betwistingen en klachten een 

meerwaarde betekenen. 

De dienst Milieu en Klimaat is gestart met een proefproject om via beschikbaar ICT de correcte 

loketcontacten omtrent subsidies te registeren.  Om dit efficiënt te laten verlopen is bijsturing nodig 

van de ICT.  Dit zou opgenomen worden in een stadsbreed traject LEO en zou moeten gerealiseerd 

zijn tegen 2020.  Na 3 maand wordt de haalbaarheid opnieuw geëvalueerd.  Het is echter wel een feit 

dat indien er niet op alle loketten wordt geregistreerd dit geen sluitend kader biedt bij betwistingen 

en klachten. 

 

• een vergunningenregister op te bouwen die opvolging mogelijk maakt en ook aangeeft wanneer 

bedrijven nalaten verlengingen aan te vragen en dat dus controle efficiënter kan laten verlopen. 

Het is belangrijk dat we dit opvolgen om op basis van een performant toezichtsbeleid de hinder voor 

alle inwoners zo minimaal mogelijk te houden, al ligt de verantwoordelijkheid om zich in orde te 

stellen met de vergunning wel bij de exploitant. 

 

Met de uitrol van de omgevingsvergunning en het nieuwe omgeving.net-portaal wordt er samen met 

Digipolis bekeken welke tools op maat er dienen opgemaakt te worden voor de Stad Gent. Het 

portaal is immers een Vlaamse omgeving, die amper maatwerk toelaat op het niveau van elke stad. 

Daarom worden er specifiek voor Gent een aantal functies toegevoegd, waaronder deze opvolgtool. 

 

• digitale ondersteuning bij aanvraag subsidies te optimaliseren of duidelijker te communiceren 

waarom het niet altijd lukt (op voorwaarde mocht de oorzaak bij de burger liggen). 

De dienst zet in op digitale dienstverlening.  Momenteel zien we jaar op jaar een stijging van het 

digitaal aanvragen.  We worden hierbij ondersteund door de dienst organisatieontwikkeling die de 

stadsbrede richtlijnen m.b.t. communicatie over e-dienstverlening coördineert en Digipolis die de 

webformulieren maakt.    

Energiebesparende maatregelen: 40,41% digitale aanvragen 

Herbruikbare luiers: 64,75% digitale aanvragen 

 

• aanpak sluikstorten van vet en oliën in rioleringen te coördineren. 
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In enkele probleemdossiers (Korenmarkt en Klein Turkije) werden in overleg met Stad Gent brieven 

verstuurd door Aquafin en Farys. Dienst toezicht volgt verder op. Bovendien is toezicht bezig met 

opmaak van een sensibiliserende folder. 

 

• een gezamenlijke aanpak te realiseren met het Departement Publieke Ruimte voor het verminderen 

van trillings- en lawaaihinder door het herstel of de verwijdering van verkeersdrempels. Wacht niet 

tot volledige heraanleg. De klachten zijn opvallend. 

Wat trillinghinder door verkeer betreft, heeft DMK vandaag geen rol. Indien dit komt door 

beschadiging aan het wegdek, dan is het de wegbeheerder die dit dient aan te passen (in meeste 

gevallen dus Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen). Er zou gebruik gemaakt kunnen worden van 

het meldpunt wegen (http://www.meldpuntwegen.be/), waarbij ook specifiek trillinghinder kan 

aangekaart worden, indien dit nog niet het geval zou zijn. Het is dan aan de bevoegde dienst om deze 

knelpunten prioritair te behandelen. 

 

• de geurhinder van horecazaken (vooral frietzaken) door vergunningsvoorwaarden (efficiënte filters) 

te sturen. (…)’ 

Zie hiervoor. 

Omtrent het vet (uit afvalwater) dat in de rioleringen terechtkomt. Stad Gent legt in elke SV aanvraag 

voor horeca (restaurants, grootkeukens, frituren, pittazaken, …) een genormeerde vetvang op. 

 

Verzoek 201612-1437 Ambachtelijk 

 

Aanbeveling : Geef op de website informatie over waarom online indienen soms niet lukt. Biedt als 

alternatief niet enkel het indienen op papier aan, maar ook de mogelijkheid om het dossier in te 

dienen via e-mail. 

Juridisch is het niet mogelijk om in te dienen via mail, gezien een gescande handtekening geen 

juridische waarde heeft.  Vanuit juridisch oogpunt, vergt een premie-aanvraag een geldige 

handtekening of een sterke authenticatie.  

 

Er zijn inspanningen geleverd om online indienen mogelijk te maken. In een aantal gevallen kan 

digitaal niet ondertekend worden. In dergelijke gevallen krijgt de klant een pdf document dat moet 

ondertekend worden (maar alle stavingstukken edm die zijn opgeladen, moeten niet meer worden 

nagestuurd). 

 

De webformulieren opgemaakt om subsidieaanvragen in te dienen werken vlot.  Sedert 18/11  

(datum van klacht) hebben we op datum van 12/12/2016 reeds 60 subsidieaanvragen ontvangen via 

het webformulier EBM (Energie Besparende Maatregelen).   In 2016 ontvingen we tot nu toe reeds 

42% van onze aanvragen EBM digitaal.  In 2015 was dit slechts 22%. 

 

Het webformulier EBM is getest met verschillende browsers en met verschillende versies van 

browsers.  Het is echter onmogelijk om voor alle browsers en voor alle versies van browsers een 

correct werkende applicatie te hebben, dit  gezien we voor de sterke authenticatie (de digitale 

handtekening met de Eik) koppelen aan de technologie verstrekt door Vlaanderen.  Als de website 

van Vlaanderen niet werkt, dan kan er niet digitaal getekend worden.  Om dit te ondervangen 

hebben we voorzien dat wanneer het niet lukt om digitaal te ondertekenen de klant wel alles digitaal 
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kan doorsturen, er moet enkel een samenvatting die origineel getekend wordt nog worden bezorgd 

aan Stad Gent. 

 

We zijn echter niet in de mogelijkheid om privé-ondersteuning te bieden voor thuiscomputer. 

De suggestie om subsidieaanvragen te laten indienen via mail, kan niet juridisch.  De gescande 

handtekening heeft geen juridische waarde en een subsidieaanvraag vereist juridisch een geldige 

handtekening of een sterke authenticatie. Aanvraag per mail komt hier niet aan tegemoet.  Dit is een 

stadsbrede regel. 

 

Verzoek 201610-1207 : Participatie 

Departement Leefmilieu, Natuur en Energie van de Vlaamse overheid (LNE) vroeg dienst Milieu en Klimaat 

om het beleid van de Stad hieromtrent toe te lichten aan de klager.  Door het uitpluizen van deze 

klacht blijkt dat LNE een fout maakte door een bezwaarschrift tijdens openbaar onderzoek niet mee 

te nemen, ze hebben Stad Gent gevraagd om betrokkene te antwoorden, ook om de coördinatie met 

De Lijn op te nemen.  Na een discussie tussen de verschillende overheden m.b.t. de 

verantwoordelijkheid om een antwoord op te stellen, werd pas in oktober beslist vanuit de Stad Gent 

een informatief antwoord te bezorgen aan de burger m.b.t. lokale maatregelen en het lokaal 

geluidsbeleid. Juridische stappen m.b.t. het openbaar onderzoek moesten gericht worden aan de 

Vlaamse overheid. De vraag werd bijgevolg officieel geregistreerd in oktober 2016 waarna ook direct 

een ontvangstmelding is verstuurd.  Aangezien de vragen van de burger vaak betrekking hadden op 

het beleid van De Lijn werd besloten om het antwoord van De Lijn te coördineren met het antwoord 

van de Stad. Na meerdere malen aandringen bij de Lijn werd begin 2017 beslist om toch enkel het 

luik van de Stad Gent te beantwoorden en De Lijn zelf te laten antwoorden. De communicatie naar 

de burger dat een antwoord op zich liet wachten omdat onduidelijk was wie een antwoord moest 

opmaken, had sowieso moeten gebeuren los van het feit of dit vanuit LNE of de Stad Gent had  

moeten gebeuren. Maar de Stad Gent heeft wel van zodra ze beslist had een toelichtend antwoord 

te bezorgen (in oktober 2016) getracht hier snel op in te spelen. Indien we niet de coördinatie 

hadden opgenomen had het antwoord vanuit Stad Gent inderdaad veel vlugger gekund. 

 

Stedenbouw 

 

Antwoord op geformuleerde aanbevelingen : 

 De duur van de voorbesprekingen in kaart brengen en bij te sturen waar nodig 

Wat de voorbesprekingen betreft heeft de recente interne audit over het “Vooroverleg” geleid tot 

een concreet verbeterplan met zeven aanbevelingen op te nemen in  de periode 2017 en 2018. (= 

puntje 1 en 3) 

 

 Trekker te blijven van 1 centraal verplicht meldingspunt voor goedgekeurde onteigeningen en 

onteigeningsplannen van alle overheden, mocht dit decretaal niet voorzien worden. 

Wat het melden van (goedgekeurde en geplande) onteigeningsplannen op ons grondgebied betreft 

volgen we de Vlaamse regelgeving en hun toepassingen op (met name het Onteigeningsdecreet). 
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We bekijken met de Dienst Vastgoedbeheer hoe we de gegevens stadsbreed op een klantgerichte 

wijze ter beschikking kunnen stellen van eigenaars, gebruikers  en notarissen. We trachten nog dit 

jaar en uiterlijk in 2018 hiervoor een toepassing operationeel te maken.    

 

Departement Facility Management 

Geen opmerkingen. 

 

Departement Financiën 

Geen opmerkingen. 

 

Departement HR 

Geen opmerkingen 

 

Departement Onderwijs en Opvoeding 

Antwoord op geformuleerde aanbevelingen : 

 bij volwassenonderwijs ook naar de externe ombudsdienst te verwijzen. Vermijd verwarring van 

het begrip ‘ombudsman’ 

 

De term ‘ombudsdienst’ werd in 2009 opgenomen in het Centrumreglement in opvolging van 

Vlaamse regelgeving met betrekking tot de Consortia Volwassenenonderwijs. We volgen het advies 

van de ombudsvrouw. Op de gemeenteraad van juni 2017 ligt het nieuwe centrumreglement van 

CVO Gent voor en is de term ‘ombudsdienst’ geschrapt. Er wordt voortaan verwezen naar de 

klachtenprocedure.  

 

Verzoek 201601-25 Vrije plaatsen 

Aanbeveling: Tracht het toewijssysteem zo transparant mogelijk te maken dit zal ook telefonische 

informatie en contact vergemakkelijken. 

Binnenkort start het Kinderopvangpunt Gent, waarbij ouders 1 keer een aanvraag zullen kunnen 

indienen voor alle opvanginitiatieven in Gent. Medewerkers van het Kinderopvangpunt staan klaar 

om ouders te helpen die moeilijk een opvangplaats vinden of het moeilijk hebben met de digitale of 

telefonische aanmelding. Dit zou de zoektocht naar een kinderopvangplaats gemakkelijker moeten 

laten verlopen. 

 

Verzoek: 201605-576 : Stakingsaanvraag 

Aanbeveling: Stuur de interne circulaire bij waar mogelijk. 
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Momenteel wordt een nieuwe manier van werken getest. Na een positieve evaluatie zal de circulaire 

aangepast worden.  

 

Verzoek 201612-1434 : Misverstand ? 

Aanbeveling: Maak bij het vroegtijdig stopzetten van de opvang een document op met vermelding 

van de datum van stopzetting en uitleg over de herberekening van het aantal dagen wettige 

afwezigheid. Laat dit ondertekenen door de ouders of stuur het aangetekend op indien zij niet 

langskomen. Hiermee kunnen onduidelijkheid en discussies achteraf vermeden worden. 

Dienst Kinderopvang volgt het advies van de ombudsvrouw op en start met een document voor 

stopzetting van de opvang.  

 

 

Departement Publieke Ruimte 

Wegdek en hinderlijke werven 

Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen 

 

Het is de ombudsvrouw opgevallen dat er in 2016 minder klachten waren over de coördinatie van de 

verschillende wegenwerken, maar eerder over de hinder die specifieke wegenwerken met zich 

meebrengen. 

 

De Ombudsvrouw raadt het stadsbestuur en de Dienst Wegen aan om verscherpte aandacht te 

besteden aan minder-hindermaatregelen (via een bijsturing van de convenant), controle en 

communicatie. We erkennen het belang hiervan en merken op dat in het voorjaar van 2017 

verschillende bijkomende collega’s aan de slag gaan als minder-hindermedewerker, zowel voor de 

betere begeleiding van werven alsook controle en communicatie.  

 

In verschillende dossiers wordt door de burgers en de Ombudsvrouw aangekaart dat de opvolging 

van meldingen van burgers onvoldoende snel en adequaat gebeurt. In haar aanbevelingen stelt de 

Ombudsvrouw bijvoorbeeld dat de Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen een aandachtspunt moet 

maken van het opnieuw correct laten aansluiten van de riolering na het uitvoeren van werken. De 

ombudsvrouw spreekt hier over herhaalde klachten. Daarbij willen we toch nuanceren en opmerken 

dat het om een geïsoleerd geval ging in de Keizer Karelstraat, waarbij de medewerkers van de Dienst 

Wegen nogmaals op het hart zijn gedrukt dat melding van burgers snel en adequaat moeten worden 

opgevolgd. 

 

Meest in het oog springt het dossier van de Zuidveenakkerstraat waar het stadsbestuur onderschrijft 

dat Aquafin de burgers die schade hebben geleden te lang in de kou heeft laten staan. Zowel de 

tussenkomsten van de schepen en zijn kabinet als die van de Ombudsvrouw en collega’s van de 

stadsdiensten hebben uiteindelijk geleid tot ingrepen. 

 

Verder zijn we verheugd te lezen dat naar het oordeel van de Ombudsvrouw de vlotte opvolging van 

het toegenomen aantal meldingen en infovragen over de staat van het wegdek ertoe heeft geleid dat 
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het aantal klachten hierover al bij al stabiel is gebleken. In 2015 waren er bij de Dienst Wegen 64 

infovragen en meldingen tegenover 8 gegronde klachten; in 2016 waren er 78 infovragen en 

meldingen tegenover 9 gegronde klachten. 

 

Dienst Coördinatie 

 

In de concrete case waarbij een burger onvoldoende antwoorden kreeg op gestelde vragen over een 

trage weg, is het voor ons duidelijk dat de vraagsteller alle wegen heeft uitgeput om een antwoord te 

krijgen op vragen waarop het stadsbestuur om juridische redenen geen antwoord kon geven. En dus 

ook de weg van de Ombudsvrouw. Dit is een geïsoleerd voorval. 

 

Toezicht Wonen, Bouwen, Milieu 

De ombudsvrouw signaleert betreffende een probleem m.b.t overlast door laden en lossen ’s 

morgens vroeg dat de toezichtdiensten een gebrek aan slagkracht hebben. 

 

Eigenlijk is er in het bestuurlijk handhavingsapparaat wel een instrument voorzien om de slagkracht 

groot genoeg te maken nl. de bestuurlijke maatregel. In de toekomst denkt de Vlaamse overheid er 

ook aan om ook de bestuurlijke dwangsom in te voeren voor lokale toezichthouders of de 

burgemeester. In principe kunnen BM reeds na 1 PV ingezet worden, Dienst Toezicht bepaalde in 

haar intern proces dat pas na twee PV’s te doen. Op die manier kunnen we installaties verzegelen, 

iets ambtshalve doen op kosten van de overtreder, inrichtingen sluiten enz… totdat er geen sprake 

meer is van een overtreding en er garanties zijn om die in de toekomst ook te voorkomen.   

Een BM moet echter steeds proportioneel zijn, d.w.z. de impact van de maatregel moet in 

verhouding zijn tot de ernst van de overtreding. Een bedrijf sluiten bv. omdat een detailaspect van de 

vergunning waar 1 klager last van heeft niet in orde is, is niet proportioneel. Zo’n bestuurlijke 

maatregel is ook soms praktisch gezien moeilijk realiseerbaar. Zelfs een verzegelde geluidsbegrenzer 

kan omzeild worden enz…   

Dienst Toezicht gaat met de beschikbare mankracht zelf al tot het uiterste om te bemiddelen in 

dossiers en tot een werkbare oplossing te komen. In het Warenhuis-dossier bijvoorbeeld heeft dienst 

toezicht zeer veel energie gestoken (met o.a. verschillende controles).  

 

Als we zelf niet bevoegd zijn of de wettelijke instrumenten tekort schieten, geven wij in onze 

briefwisseling met de burger burenbemiddeling of het opstarten van een procedure bij het 

Vredegerecht standaard mee als opties. Maar het initiatief moet uiteraard wel door  de burger zelf 

genomen worden. Ook bij die alternatieve instanties ontbreekt het echter soms wat aan slagkracht. 

Uitspraken van het Vredegerecht zijn meestal niet bindend, tenzij het gaat om een procedure ten 

gronde, maar daarvoor moet de gehinderde een advocaat onder de arm nemen en dus kosten 

maken.  

 

Dat een sluiting moet opgevolgd worden, klopt en dat gebeurt ook. In het dossier waarnaar 

verwezen wordt (het garagebedrijf in Wondelgem), gebeurde de sluiting op vraag van de brandweer 

omwille van de openbare veiligheid. Het was dus aan hen of de politie om op te volgen.  

Antwoord op geformuleerde aanbevelingen : 
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 • Stroomlijn de inspecties van de Vlaamse controleur en lokale controleur in eenzelfde pand zodat 

het voor de burger na de eerste controle al duidelijk is wat hij precies moet doen om in orde te zijn. 

De ontvoogding in toepassing van de Vlaamse Wooncode kan een deel van dit probleem oplossen. 

Het kwaliteitsonderzoek van de wooncontroleur van de stad Gent geldt om de procedure O/O verder 

te zetten. Na goedkeuring van de Minister zou dit in voege gaan op 1 september 2017. 

De kwaliteitsonderzoeken van aanvragen voor een huursubsidie blijven een Vlaamse bevoegdheid. 

Het probleem van diverse vaststellingen werd in het verleden al diverse keren aangekaart bij Wonen-

Vlaanderen. Recent is de afspraak gemaakt dat bij grote verschillen in het strafpunten aantal Wonen-

Vlaanderen onmiddellijk zal gecontacteerd worden. 

 

• Herbekijk het ongeschikt verklaren van meerkamerwoningen, en schat de impact in op huurders als 

slechts enkele kamers werden gecontroleerd. 

De controleurs van de stad Gent zullen altijd uiterste inspanningen doen om met de eigenaar af te 

spreken alle kamers en gemeenschappelijke voorzieningen te kunnen onderzoeken. 

De problemen ontstaan bij de aanvragen voor een huursubsidie, omdat dit individuele aanvragen zijn 

gekoppeld aan voorwaarden als toestand verlaten woning / toestand nieuwe woning / inkomsten 

van de aanvrager. 

 

 Er is behoefte aan een vergunningenregister dat ook spontaan meedeelt wanneer een vergunning 

is verlopen. 

Het is belangrijk dat we dit opvolgen om op basis van een performant toezichtsbeleid de hinder voor 

alle inwoners zo minimaal mogelijk te houden, al ligt de verantwoordelijkheid om zich in orde te 

stellen met de vergunning wel bij de exploitant. 

 

Met de uitrol van de omgevingsvergunning en het nieuwe omgeving.net-portaal wordt er samen met 

Digipolis bekeken welke tools op maat er dienen opgemaakt te worden voor de Stad Gent. Het 

portaal is immers een Vlaamse omgeving, die amper maatwerk toelaat op het niveau van elke stad. 

Daarom worden er specifiek voor Gent een aantal functies toegevoegd, waaronder deze opvolgtool. 

 

• Verbeter relaties tussen burgers en bestuur (toezicht) door het accent te leggen op stimulans en 

begeleiding in plaats van op sanctionering. 

Daar pleit Dienst Toezicht zelf ook voor nl. meer proactief toezicht om de balans die nu doorslaat 

naar reactief toezicht –gelet op het beschikbaar personeel en het grote aandeel klachten- terug in 

evenwicht te brengen. Bij proactief toezicht is er inderdaad meer ruimte voor informeren en 

sensibiliseren, bij reactief toezicht verval je inderdaad al snel in het negatieve, het vraagt veel meer 

energie en zwaardere middelen om iets achteraf te moeten rechtzetten (het kwaad is al geschied).  

 

• Bij hardleerse burgers moet de slagkracht van de Dienst Toezicht vergroot worden door bijvoorbeeld 

betere coördinatie van diverse controlerende diensten zodat er niet naast elkaar wordt gewerkt, 

korter op de bal reactie en zoektocht naar alternatieven om tot een pragmatische oplossing te 

komen. 

Dienst Toezicht probeert de partners steeds te informeren en te betrekken in thema-overschrijdende 

dossiers en werkt ook mee aan thema-overschrijdende acties op hun initiatief. Als we zelf niet 
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bevoegd zijn, spelen we ook systematisch door aan de juiste partners. Momenteel zijn we –naar 

analogie van wat de federale overheid voorstelt- aan het bekijken hoe we meer kunnen inzetten op 

bestuurlijke handhaving in Gent (o.l.v. de burgemeester) en dit meer geïntegreerd en gecoördineerd 

kunnen laten verlopen.  

 

• Bij een sluiting van een bedrijf moet ook altijd controle volgen of er ook niet wordt voortgewerkt. 

Dergelijke ingrijpende maatregelen hebben pas zin als ze voldoende juridisch onderbouwd zijn en er 

ook handhavingsmaatregelen volgen. 

Wij volgen dat volledig. Dossieropbouw is inderdaad erg belangrijk, hoe tijdrovend dit ook kan zijn. 

Als wij een bestuurlijke maatregel opleggen bv. in de vorm van een sluiting, volgen wij dit strikt op. In 

het dossier waarnaar verwezen wordt (het garagebedrijf in Wondelgem) gebeurde de sluiting door 

de Juridische dienst omwille van het gevaar voor de openbare veiligheid dat de brandweer 

vaststelde. Het was dus aan hen om verder op te volgen. Wij dikten het dossier enkel aan met 

verschillende PV’s, maar hadden –gelet op de proportionaliteit- niet genoeg basis om zelf een sluiting 

te bevelen.  

 

Verzoek 201702-180 Rooster in deur 

Aanbeveling: Evalueer de samenwerking met Wonen Vlaanderen, want die lijkt 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. 

Exact deze thema’s zijn recent en uitgebreid besproken met Wonen Vlaanderen. De wooncontroleurs 

kregen recent duidelijk opdracht om de gebreken duidelijk en uitgebreid te omschrijven in het 

technisch verslag. De motivatie zal uiteraard altijd een verwijzing blijven naar de technische 

richtlijnen van de Vlaamse Wooncode. 

 

Groendienst 

Aanbeveling: Is er geen compromis mogelijk, bijvoorbeeld zeer hoge bomen toch regelmatig snoeien?  

Dienst Milieu en Klimaat krijgt af en toe de vraag om bomen te verwijderen of harder te snoeien 

omwille van zonnepanelen. Daar kunnen we als stad echt niet op ingaan en dat om een aantal 

redenen. Ook al is hernieuwbare energie belangrijk, het kan niet de bedoeling zijn om allerlei 

bestaande voorwerpen (hier gaat het over bomen, maar het kan evengoed over andere constructies 

gaan) die voor schaduw zorgen te gaan verwijderen. Daarnaast willen we ook graag onderlijnen dat 

groenvoorziening heel belangrijk is in het kader van een geïntegreerd klimaatbeleid. De gevolgen van 

klimaatverandering – extreme hitte, extreme wateroverlast, extreme droogte – kunnen opgevangen 

worden door een mix van maatregelen in de stad. Stad Gent voert een actief klimaatadaptatiebeleid. 

Klimaatbeleid gaat dus niet alleen over hernieuwbare energie stimuleren, maar ook over het nemen 

van maatregelen die de impact van klimaatverandering kan milderen. Er is in die zin echt meer groen 

nodig in de stad, niet minder. In die zin kunnen we niet op dergelijke vragen ingaan.   
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Departement Samenleven en Welzijn 

Welzijn en Gelijke Kansen 

In haar verslag stelt de ombudsvrouw : “Personen met een handicap en meer specifiek 

rolstoelgebruikers worden steeds meer afhankelijk van derden” en “In 2016 werd het welzijn en de 

gelijke kansen van deze groep behoorlijk aangetast” (p.64).  

Dat het welzijn van de doelgroep in 2016 extra onder druk kwam te staan, is moeilijk in die woorden 

te bevestigen of te weerleggen. Wel blijkt uit het behoefteonderzoek naar ‘Participeren en 

kwaliteitsvol leven van personen met een beperking en personen met een chronische ziekte in Gent’, 

dat in 2016 door de Dienst Welzijn en Gelijke Kansen werd voorgesteld, dat het ‘subjectief welzijn’ en 

de ‘participatiegraad’ van de doelgroep permanente aandachtspunten moeten zijn. Zo zien we 

bijvoorbeeld dat van alle respondenten 41% zich matig eenzaam voelt en 25% zelfs ernstig eenzaam.  

 

De Stad Gent in het algemeen en de Dienst Welzijn en Gelijke Kansen in het bijzonder, levert om die 

reden heel wat blijvende inspanningen om de zelfstandigheid (en dus het welzijn) van de doelgroep 

te vergroten.  

 

Op het vlak van mobiliteit werden dankzij de hervormingen van het reglement van de taxicheques 

(enerzijds een verhoging van het maximum aantal cheques naar 150 ipv 75 en anderzijds een 

verlaging van de bijdrage door de klant naar 0,75€ ipv 1,25€), bijvoorbeeld gevoelig meer 

taxicheques aangekocht in 2016 (in totaal 81.749, een meer-kost van 37500€ voor de Stad Gent in 

vergelijking met 2015). Daarnaast werden de middelen voor Mobar vzw, die vervoer organiseert voor 

minder mobiele personen via vrijwilligersvervoer en aangepast rolstoelvervoer, in 2016 verhoogd 

met 36.737 euro. Op deze manier werden vorig jaar via het vrijwilligersvervoer in totaal 4812 ritten 

uitgevoerd. Via het aangepast rolstoelvervoer werden in 2016 6070 ritten uitgevoerd.    

 

Ook op het vlak van de integrale toegankelijkheid van publieke ruimtes en publiek toegankelijke 

gebouwen, leverde de Dienst Welzijn en Gelijke Kansen in 2016 meer inspanningen dan ooit 

voordien. Zo werden het afgelopen jaar 274 stedenbouwkundige dossiers geadviseerd (vs. 247 in 

2015). Deze stijging zet zich trouwens ook in 2017 door. Dit jaar adviseerde de 

toegankelijkheidsambtenaar gemiddeld meer dan 36 bouwaanvraagdossiers per maand. Op jaarbasis 

zouden we hiermee op een totaal van 432 stedenbouwkundige adviezen komen.  

 

Op het vlak van wonen en werken tenslotte, voerde de Dienst Welzijn en Gelijk Kansen in 2016 een 

actieve strijd tegen discriminatie, ook van mensen met een beperking. Zo rolde de Stad Gent als 

enige stad in Vlaanderen een systeem uit van praktijktesten om op de huurmarkt discriminatie 

(tegen mensen met een beperking) door immokantoren gericht op te sporen. Tenslotte zal naar 

aanleiding van een onderzoek naar discriminatie bij contractanten van de Stad Gent, een 

pilootproject worden uitgerold om bedrijven die diensten leveren voor de Stad, te stimuleren om 

bijvoorbeeld redelijke aanpassingen in te voeren voor personen met een arbeidshandicap.    

 

In haar verslag stelt de ombudsvrouw : “Nieuw reglement op de taxicheques ontlokte heel wat 

misverstanden, o.m. omdat de taxicheques niet meer tegen geld konden worden omgeruild” (p.65).  
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De dienst kreeg inderdaad een aantal vragen van burgers om hun niet-gebruikte taxicheques 

terugbetaald te krijgen. Het betrof telkens gevallen waarbij de gebruikers door omstandigheden 

(verhuis buiten Gent, verlaagde mobiliteit,…) de aangekochte taxicheques niet meer kunnen 

gebruiken. In het huidig reglement is terugbetaling niet mogelijk. Het ging dus niet zozeer om 

misverstanden maar eerder om vragen van mensen om een uitzondering te voorzien op het 

reglement. Omwille van deze vragen, wordt er momenteel gewerkt aan een wijziging van het 

reglement waarbij terugbetaling wel mogelijk wordt én waarbij de aantal plaatsen waar de 

taxicheques gekocht kunnen worden uitgebreid wordt.  Het gewijzigd reglement zal dit jaar nog  

voorgelegd worden aan het college en de gemeenteraad. 

 

In haar verslag stelt de ombudsvrouw : Afhandeling van aanvragen en verdeling van huisvuilzakken 

kan nog zorgvuldiger en vlotter door een efficiënte digitale ondersteuning. Zo was de lijst van 

rechthebbenden door Digipolis te laat bezorgd en was ze ook onvolledig” (p.65). 

 

Door de overgang van CEVI naar Digipolis, als controle-organisatie wat de bevolkingsgegevens 

betreft, was er in 2015 en 1e helft 2016 inderdaad een iets latere afwerking van de lijsten en werd er 

een ‘filtering van de gegevens’ (dubbels verwijderen) over het hoofd gezien. Daarom was, op het 

moment van de vraagstelling, de lijst niet in de correcte samenstelling beschikbaar. Dit was echter 

een alleenstaand geval. Bij de opmaak van de lijst rechthebbenden voor de verdeelmomenten 2016 

en latere verdelingen, zijn er geen opmerkingen in dat verband geformuleerd. 

In haar verslag stelt de ombudsvrouw : “Schijn van mogelijke vooroordelen [voor personen met een 

beperking] kan ook uit de weg gegaan worden door binnen de Stad examens te organiseren op 

nummer en niet op naam bij de preselecties” (p.64) 

 

Hier verwijzen we naar het diversiteitsactiepan van Stad Gent en OCMW waarbij, vanuit HR, diverse 

inspanningen worden geleverd om de diversiteit binnen het personeelsbestand te verhogen en 

waaronder ook specifieke acties worden ondernomen voor personen met een beperking. Dienst 

Welzijn en Gelijke Kansen is nauw betrokken in de opmaak en uitrol van dit diversiteitsactieplan. 

 

Verzoek 201604-454 : Bareel 

Aanbeveling : Vermeldt in de reglementen de exacte namen van de bevoegde diensten. 

In het oude reglement stonden inderdaad nog de oude dienstnamen vermeld, van voor de 

reorganisatie. Het reglement werd, net als nog een aantal andere reglementen met oude 

dienstnamen, ondertussen gewijzigd (GR Januari 2017) zodat de exacte namen van de bevoegde 

diensten vermeld staan. 

 

Dienst Preventie en Veiligheid  

Verzoek 201608-947 : burenbemiddeling 

In het jaarverslag wordt enkel de klachtenmail van de burger opgenomen en niet de toelichting die 

de dienst gaf. De conclusie bij deze klacht waarbij een gebrekkige communicatie vanuit 

burenbemiddeling en de burger als oorzaak werd bestempeld geeft onvoldoende duiding naar ons 

aanvoelen.  



20 
 

Graag zouden we in het jaarverslag een duidelijker kader van de genomen stappen door 

burenbemiddeling vermeld zien worden.  

 

(Voormalige) Dienst Gemeenschapswachten 

Uit het rapport van de ombudsvrouw blijkt dat ze signalen ontving dat vooral scooters- en 

fietswrakken, waarvan sommigen al jaren op het openbaar domein staan, te traag worden 

weggehaald.  De gemeenschapswachten voeren hun opdracht correct uit (melden en indien nodig 

herhalen). Zij kunnen moeilijk verantwoordelijk gesteld worden voor de uitvoering door de bevoegde 

diensten.  

 

Verzoek 201611-1261 : achtergelaten scooter 

De gemeenschapswachten hebben dit genoteerd op 27/6/16 en de melding werd op 30/6/17 

doorgegeven aan de bevoegde dienst (dienst Mobiliteit – fietswacht).  Deze datum staat 

geregistreerd in het systeem met refnr 381213.00. 

 

IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent 

Mobiliteit en parkeren blijven zoals de voorbije jaren het meest de gemoederen van de Gentenaars 

beroeren. Dat blijkt ook nu weer uit het jaarverslag van de Ombudsvrouw. 

 

Vooral de dossiers omtrent het thema “Parkeren” zijn gevoelig toegenomen. Uiteraard heeft dit te 

maken met de invoer van het Parkeerplan, waarbij de parkeertarieven werden verhoogd en nieuwe 

zones voor betalend parkeren werden afgebakend. Dat leidt tot meer betwistingen van 

parkeerretributies, ook bij de Ombudsvrouw. Omwille van de confrontatie met de vele klachten, is de 

Ombudsvrouw vaak ook kritisch voor (de werking van) het Mobiliteitsbedrijf. 

 

Het stadsbestuur vindt het hoopgevend te merken dat het structurele overleg van de Ombudsvrouw 

met het IVA Mobiliteitsbedrijf zijn vruchten afwerpt. De Ombudsvrouw spreekt van een 

professionelere aanpak van klachtenbehandeling sinds de tweede helft van 2016 en zet ook in de 

verf dat vele aanbevelingen uit de voorbije jaren ondertussen realiteit zijn geworden, wat het aantal 

klachten over deze thema’s drastisch heeft doen dalen. 

 

Tegelijk merken we dat de Ombudsvrouw net als de voorbije jaren blijft ijveren voor meer billijkheid 

bij de beoordeling van verweren tegen parkeerretributies en voor aanpassingen die ervoor kunnen 

zorgen dat er minder parkeerretributies moeten worden aangevochten. 

 

De aanbevelingen omtrent SMS-parkeren, het aanbieden van buggy’s, rolstoelen en kluisjes, alsook 

de toegankelijkheid van het autovrije gebied voor personen met een handicap zijn ons inziens al 

voldoende afgedekt. Het app- en sms-parkeren wordt in juni 2017 gelanceerd, leenrolstoelen en 

buggy’s kunnen ondertussen worden ontleend en voor de toegankelijkheid van het autovrije 

gebieden voor personen met een handicap zijn heel wat maatregelen genomen: vergunningen voor 
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houders van een parkeerkaart voor personen met een beperking, de Wandelbus, voorbehouden 

parkeerplaatsen in de rand van het autovrije gebied, de MinderMobielenCentrale, taxicheques… 

 

De digitale aanvraag van vergunningen (zowel voor parkeren als voor het autovrije gebied) wordt 

permanent geoptimaliseerd. Op basis van de feedback en klachten wordt zeker bekeken welke 

aanpassingen eventueel nog nodig zijn. Het stadsbestuur en het IVA Mobiliteitsbedrijf wijzen er wel 

op dat er altijd een verantwoordelijkheid blijft liggen bij de burger, bijvoorbeeld voor het aanvragen 

van een bewonersvergunning of het aanpassen van de nummerplaat bij het gebruik van een 

vervangwagen. De burger kan te allen tijde in het systeem raadplegen voor welke nummerplaat een 

vergunning actief is.  

 

Voor wat betreft het eenvoudiger maken van het vergunningenbeleid – wat meteen ook de 

aanvraagprocedure kan vergemakkelijken – erkennen het stadsbestuur en het IVA Mobiliteitsbedrijf 

dat hier nood aan is. Er wordt dan ook afgestemd tussen het beleid en het Mobiliteitsbedrijf welke 

bijsturingen hier mogelijk zijn. 

 

De invoer van het Parkeerplan heeft – volgens het jaarverslag van de Ombudsvrouw – geleid tot 

minder klachten bij bewoners over  het vinden van parkeerplaats. Dat is uiteraard goed nieuws en 

illustreert dat het Parkeerplan op het eerste zicht slaagt in zijn opzet. Tegelijkertijd merkt de 

Ombudsvrouw op dat er wel veel klachten komen van bewoners die op de grens wonen van 2 

bewonerszones en niet (meer) mogen parkeren voorbij de grens van hun zone. Het Mobiliteitsbedrijf 

is zich bewust van deze problematiek, maar wijst erop dat bij de invoer van het Parkeerplan de 

bewonerszones gevoelig zijn uitgebreid. Dat zorgt ervoor dat bewoners in een veel ruimere 

omgeving parkeerplaats kunnen vinden. We begrijpen echter dat het frustrerend kan zijn voor 

bewoners om in de buurt van hun eigen woning geen parkeerplaats te vinden, terwijl er net over de 

grens van de bewonerszone wel beschikbare parkeerplaatsen zijn. In het kader van de evaluatie van 

het Parkeerplan wordt er een parkeerbezetting- en parkeerduuronderzoek uitgevoerd. Naar 

aanleiding hiervan kan het Parkeerplan en in het bijzonder de regeling en afbakening van 

bewonerszones mogelijks worden bijgestuurd.  

 

De Ombudsvrouw merkt voorts op dat de invoer van het Parkeerplan in 2016 niet zonder slag of 

stoot is verlopen. In het bijzonder de plaatsing van de nieuwe automaten en de problemen die 

daarbij zijn opgedoken, hebben tot klachten van bewoners geleid. Het plaatsen van nieuwe 

automaten en het vervangen van de oude automaten door de nieuwe heeft inderdaad een hobbelig 

parcours gekend. Het was dan ook een zeer groot project: 1.107 nieuwe automaten werden 

geplaatst en 890 oude werden weggenomen. Veel van de problemen waren toe te schrijven aan de 

leverancier en zijn aannemer. In tegenstelling tot wat de Ombudsvrouw in haar jaarverslag doet 

uitschijnen, heeft het Mobiliteitsbedrijf er in die periode alles aan gedaan wat binnen haar 

mogelijkheden lag om het project tot een goed einde te brengen. De projectleider van de uitrol van 

het Parkeerplan is ellenlange dagen en zelfs weekends doende geweest om de problemen waarmee 

we werden geconfronteerd recht te zetten, controles op de plaatsing te laten uitvoeren en 

mankementen te laten rechtzetten. De Ombudsvrouw merkt ook op dat er in die periode weinig 

retributies werden geannuleerd. Dat moeten we toch enigszins tegenspreken. In 2016 werden er in 

totaal 24.485 retributies geannuleerd nadat was geoordeeld dat ze onterecht werden uitgeschreven, 
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ook in de periode van de uitrol van het Parkeerplan in het centrum wanneer de problemen zijn 

opgedoken met de installatie van de nieuwe parkeerautomaten. 

 

Voor wat betreft de terugkerende en algemene vraag van de Ombudsvrouw om meer coulance aan 

de dag te leggen bij de behandeling van parkeerretributies, kunnen we niet anders dan opnieuw 

benadrukken dat zowel de parkeerwachters als de medewerkers van het Mobiliteitsbedrijf zich voor 

hun handelen baseren op de geldende regelgeving. Als er een parkeerregime van kracht is en alles is 

voorzien om dit parkeerregime te doen gelden (wettelijke signalisatie op basis van het goedgekeurde 

reglement en werkende automaten), schrijven parkeerwachters een geldige retributie uit wanneer 

een voertuig niet aan het geldige parkeerregime heeft voldaan. Zoals gezegd werden er ook in 2016 

meer dan 24.000 retributies geannuleerd wanneer bleek dat ze onterecht zijn uitgeschreven. Er is 

wel op aangeven van de Ombudsvrouw en de Juridische Dienst bijgestuurd in de communicatie 

richting burgers over de eventueel te volgen (gerechtelijke) stappen bij de betwistingen van een 

retributie. 

 

Tot slot formuleert de Ombudsvrouw nog aanbevelingen over de bereikbaarheid en de openingsuren 

van het Mobiliteitsbedrijf, ook tijdens de Gentse Feesten. Daarover moet worden opgemerkt dat in 

2016 het Mobiliteitsbedrijf zijn openingsuren aanpaste om meer in lijn te liggen met de overige 

loketten van de Stad Gent. Op woensdag is het Mobiliteitsbedrijf ook in de namiddag geopend en er 

werd een opening in de vooravond (16u30 – 19u00) ingevoerd om meer burgers te kunnen 

bedienen. Dit moment is enkel op afspraak, waarbij we vaststellen dat 83% van de 

afspraakmomenten volgeboekt waren. Tijdens de Gentse Feesten is het een algemeen gegeven dat 

de diensten van de Stad Gent niet of zeer beperkt bereikbaar zijn. Bij de Cel Parkeerheffingen is er 

wel een minimale bezetting om de meest dringende zaken te kunnen behartigen. 

 

Kabinetssecretariaten College burgemeester en schepenen 

Kabinet Schepen van Mobiliteit en Openbare Werken 

 

Van de 18 interventies bij de Ombudsvrouw met betrekking tot het kabinet van de Schepen van 

Mobiliteit en Openbare Werken, betroffen 14 tussenkomsten louter meldingen en infovragen. De 

enkele klachten gingen over het niet tijdig ontvangen van een antwoord. Daarbij kan worden 

opgemerkt dat het kabinet van Schepen Watteeuw veruit de meeste vragen te verwerken krijgt en 

bovendien voor het antwoord op deze vragen beroep moet doen op input van de diensten die op 

hun beurt ook overbevraagd zijn. Dat maakt het onvermijdelijk dat antwoorden soms wat langer op 

zich laten wachten. Desalniettemin werd het kabinet in 2016 versterkt met een extra deeltijdse 

kracht om burgervragen te verwerken en werd het proces tussen kabinet en Mobiliteitsbedrijf 

gestroomlijnd om mails van burgers op te volgen. 

 

OCMW Gent 

Hier verwijzen we naar de aparte repliek van het OCMW. 
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Lokale Politie Gent 

Wij menen dat de ombudsvrouw in alle objectiviteit en neutraliteit haar onderzoeken kan en moet 

doen en besluiten kan nemen. Dit wil niet zeggen dat de politie het met elk besluit eens is en er zijn 

ook klachten waar bijvoorbeeld “wijk” bijstaat maar waarbij andere diensten binnen of buiten de 

politie ook sterk betrokken zijn. 

 

Voor wat de woonst vaststellingen betreft behandelden politie en burgerzaken samen 46.487 

dossiers. 8 gegronde klachten is dan ook eerder een bewijs van goed werken met de beschikbare 

middelen en mensen. 

 

De digitalisering (en het werkproces) zal zeker een grote verbetering zijn (volledige uitrol momenteel 

gepland tegen 30 juni 2017 voor Belgen) en er moet de nodige tijd voor genomen worden om dit 

goed te doen. 

 

Het blijft wel belangrijk om te benadrukken dat woonstcontroles belangrijk zijn, ook voor de 

veiligheid, en dat de politie haar grondige werkwijze moet behouden. Er is bij de politie en bij het 

parket en bij de stad terecht meer aandacht voor woonstcontroles, voor het ter plaatse gaan zonder 

afspraak en voor het inzetten preventief op domicilie fraude (onder meer in samenspraak met de 

arbeidsauditeur). 

 

Antwoord op de aanbevelingen : 

 Het ‘voorbeeldgedrag’ dat de personeelsleden van de Interventiedienst en andere diensten ten 

toon moeten spreiden is één van de permanente bezorgdheden van de leidinggevenden en 

medewerkers worden hierover geresponsabiliseerd in persoonlijke communicatie en in 

korpscommunicatie en richtlijnen; 

 

 Elke politieambtenaar is op de hoogte  van het feit dat hij/zij zich aan de burger moet legitimeren 

(ook al treedt hij/zij op in uniform) en zeker als de burger er expliciet om vraagt (m.u.v. de 

welbepaalde gevallen waar dit niet moet/kan); hieromtrent werd ook extra communicatie 

gevoerd 

 

 Het uit een school ophalen van kinderen is in principe en in het algemeen geen optie, tenzij 

dringende/dwingende redenen daar anders over doen beslissen. Geval per geval moet 

afgewogen worden of er dergelijke dringende/dwingende redenen voorhanden zijn, eventueel in 

samenspraak met de behandelende parketmagistraat; 

 

 De werking in het ‘Onthaal APG’ en de manier waarop de burgers daar worden onthaald/te 

woord gestaan is eveneens een permanente bezorgdheid van de Leiding van de 

Interventiedienst. Op regelmatige basis worden de personeelsleden daaromtrent 

geresponsabiliseerd of, desgevallend, bijgestuurd/berispt. Het onthaal is een aandachtspunt 

maar binnen de huidige infrastructuur zijn er belangrijke beperkingen die niet goed zijn voor de 

klant maar ook niet voor onze medewerker. Momenteel wordt onderzocht of voor een deel 

(bijvoorbeeld voor de wijken) er geen systeem van onthaal op afspraak kan gerealiseerd worden. 
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Het zou ook goed zijn indien de wachtenden reeds een aantal zaken kunnen doen (registratie via 

automaat op basis van  identiteitskaart etc) maar met de verouderde nationale ICT-infrastructuur 

zien we niet direct oplossingen op korte termijn.   

 

Wat de in ‘Boek 2’ aangehaalde klachten m.b.t. de Interventiedienst betreft moet men de 

interventiedienst in de ruime zin beschouwen (dus ook leden van de verkeersdienst). Elke klacht 

wordt individueel onderzocht met feedback naar de melder en de betrokken medewerkers. 

Soms wordt de ganse dienst of het ganse korps gesensibiliseerd en worden er structurele 

maatregelen genomen.. 

 

Ivago 

In haar verslag merkt de ombudsvrouw op : ‘(…)De meeste herhaalde en gegronde klachten gingen 

over het niet tijdig ophalen van huishoudelijk afval: restafval, groen, glas en PMD. Het afval wordt 

niet opgehaald en de communicatie achteraf loopt niet zoals het hoort en dit leidt tot frustratie en 

wantrouwen bij de burger (201505/555). Uit onderzoek bleek bij diverse klachten dat de 

klantendienst een melding had gekregen van de ophaalploeg dat het afval wel degelijk was 

opgeladen, zoals ook aan burger werd beloofd nadat hij meermaals had gebeld maar dat was 

blijkbaar toch niet het geval. Iets dat vaak terug komt bij dit soort klachten die meestal ook niet 

gebonden zijn aan specifieke buurten of ophaalrondes. Liegen de ploegen dan? Voorts werd er ook 

een vriendelijke compensatie aangeboden: burgers mogen er extra zakken naast zetten alleen….ze 

worden niet opgehaald ondanks de vriendelijke belofte. Is de interne communicatie onvoldoende, is 

de manier van registreren niet efficiënt waardoor er misverstanden ontstaan? Voorts bleek ook dat 

de klantendienst de verschillende contacten met verzoekers niet hadden geregistreerd of daar toch 

niets van terugvonden. En wat dan wel werd geregistreerd, bleek ook niet altijd te kloppen. (…)’ (p. 

86). 

 

IVAGO registreert vragen die enkel informatief zijn of geen actie vereisten in het callcenter. Niet-

ophalingen worden wel steeds geregistreerd bij de eerste melding.  De callcentermedewerker 

baseert zich op terugkoppeling planner/chauffeur. De ploeg die teruggaat, is meestal niet dezelfde 

dan de reguliere ploeg, waardoor de route minder goed gekend is en zaken over het hoofd kunnen 

gezien worden. IVAGO vertrouwt erop  dat hun chauffeurs niet liegen, maar beweert evenmin dat de 

Gentse burgers liegen.  Het is helaas niet altijd uit te maken wat de precieze feiten zijn.  

IVAGO kende midden 2016 een hoog absenteïsmecijfer bij de chauffeurs, waardoor in sommige 

gevallen rondes niet correct werden afgewerkt en er meer niet-ophalingen waren.  

Om dit te verhelpen heeft IVAGO extra chauffeurs aangeworven. De afspraken bij niet-ophaling 

werden in september 2016 in diverse workshops besproken en versoepeld. Bv. niet-ophalingen die 

later dan dag+1 gemeld worden, worden wél nog behandeld, waar dit vroeger niet het geval was. 

Ook communiceert IVAGO sinds midden 2016 niet-ophalingen en vervolgacties via facebook en de 

IVAGO-website, waardoor burgers meer informatie krijgen.  IVAGO zal in 2017 onderzoeken hoe de 

callcentermedewerkers meer zicht krijgen op de tijdstippen van het ophalen van huisvuil, zodat ze 

gerichter kunnen communiceren.  
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In haar verslag merkt de ombudsvrouw verder op :  ‘(…) Een open en uitvoerigere schriftelijke 

communicatie van de klantendienst (de persoonlijke contacten met de klachtenbehandelaars zijn 

uitstekend) op de vragen vanuit de Ombudsdienst in plaats van een standaardantwoord, zoals 

hieronder, kan zeker helpen (…)’ 

 

IVAGO stuurt geen kennisname (zijn onze standaard geautomatiseerde antwoorden) meer naar de 

ombudsdienst maar trachten om onmiddellijk uitgebreider feedback te geven.  

 

Antwoord op geformuleerde aanbevelingen : 

IVAGO werkt vandaag al met inventieve oplossingen zoals ondergrondse locaties. Deze 

sorteerpunten worden momenteel uitgerold voor hoogbouwlocaties. Gewone wijken zijn in eerste 

instantie nog niet aan de orde, ook al omdat het niet evident zal zijn de nodige locaties hiervoor te 

vinden.  

Bij het omschakelen van zak naar bak haalde IVAGO diverse redenen aan in zijn communicatie in 

deze volgorde: “Meer gft; Jouw portemonnee; Jouw comfort; Onze rug; Doordachte keuzes” (zie 

https://www.ivago.be/thuisafval/dag-zak-welkom-bak).  

 

Het callcenter en de operationele diensten bekijken hoe ze hun interne werking en samenwerking 

kunnen verbeteren. Intussen zal IVAGO in 2017 onderzoeken hoe de callcentermedewerkers meer 

zicht krijgen op de tijdstippen van het ophalen van huisvuil, zodat ze gerichter kunnen communiceren 

en wordt voor 2018 een digitaal registratiesysteem voorzien voor het ophalen van sluikstort.  

 

Voor doodlopende straten zullen de planner-opvolgers vaker mee op de baan gaan om zo sneller 

maatregelen te nemen om niet-ophaling te voorkomen.  

 

Verzoek 201608-971 : Vuile buurt 

 

Aanbeveling : Lees e-mailberichten grondig vooraleer een reactie te sturen. Pas op met standaard 

antwoorden. Maak dringend werk van een goede interne en externe communicatie.’ 

De standaardmails voor burgers zijn bedoeld om de burger al te laten weten dat de mail goed 

ontvangen is en gestuurd naar de juiste dienst. Alleen bij sluikstortmeldingen wordt er inderdaad 

reeds gezegd dat IVAGO zo snel mogelijk een ploeg langs stuurt om het sluikstort te verwijderen. Dit 

antwoord wordt echter pas gestuurd als de callcenter-medewerker inderdaad oordeelt dat het voor 

IVAGO is. Als zij al merken dat het op privéterrein is, wordt het niet verstuurd en krijgen zij een 

gepersonaliseerd antwoord waarin aangegeven wordt dat IVAGO dit doorgaf aan Entiteit Netheid 

(Stad Gent) voor verdere afhandeling.  

 

Verzoek 201602-162 : Onzichtbaar afval 

Aanbeveling :  Bouw meer controlemogelijkheden in zodat er ten minste uitgezocht kan worden wat 

het probleem is.  

Het callcenter en de operationele diensten bekijken hoe ze hun interne werking en samenwerking 

kunnen verbeteren. Intussen zal IVAGO in 2017 onderzoeken hoe de callcentermedewerkers meer 

zicht krijgen op de tijdstippen van het ophalen van huisvuil, zodat ze gerichter kunnen communiceren 

en wordt voor 2018 een digitaal registratiesysteem voorzien voor het ophalen van sluikstort.  

https://www.ivago.be/thuisafval/dag-zak-welkom-bak
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Verzoek 201603-258 : Grof huisvuil 

 

Aanbeveling : Bied spontaan een klantvriendelijke oplossing aan wanneer er duidelijk een fout is 

gebeurd. 

IVAGO tracht korter op de bal te spelen bij niet-ophaling door sneller een ophaling van het afval 

opnieuw in te plannen.  

 

Verzoek 201604-385 : Van oud naar nieuw 

 

Aanbeveling : Maak op de betalingsuitnodigingen duidelijk dat het gaat om een betalingsuitnodiging 

en niet om een factuur.  

IVAGO verstuurt de betalingsuitnodiging vanaf het moment dat het resterende saldo een ondergrens 

bereikt. Deze ondergrens staat vast in het retributiereglement en is in functie van het volume van de 

containers. 

IVAGO verstuurt niet minder dan 67.000 betalingsuitnodigingen op jaarbasis. De burger kan zijn 

betaling uitstellen tot vlak voor het kritische moment.  

 

Verzoek 201604-478 : Geen herinnering 

 

Aanbeveling : Stuur een herinnering wanneer burgers niet ingaan op de betalingsuitnodiging om hun 

saldo aan te zuiveren. Vermijd zo dat burgers hun Ivago-rekening uit het oog verliezen en problemen 

krijgen bij de lediging van hun containers. 

Het versturen van een herinnering zou hoge port- en administratiekosten met zich meebrengen. Via 

het e-loket van de IVAGO-website kan men het saldo opvolgen. Er is ook de mogelijkheid tot 

domiciliëring. Zo kan de klant vermijden dat het saldo negatief zou worden.  

Betalingsuitnodigingen worden sinds december 2016 per post en per mail toegestuurd. Dit zorgt 

eigenlijk al voor een vorm van rappel. Dit jaar zal de burger de keuze kunnen maken om de 

betalingsuitnodiging per post of per mail, of beiden te ontvangen. 

 

Verzoek 201605-579 : Vuilnisbakjes ? 

 

Aanbeveling : Motiveer beslissingen beter. Door slechts één (betwistbaar) argument aan te brengen 

zonder verdere uitleg verlies je de betrokkenheid van de burger. 

 

Elke aanvraag voor nieuwe afvalkorven moet een beslissingsboom doorlopen. Enkel wanneer er 

volgens de beslissingsboom opportuniteit is, kunnen er nieuwe korven geplaatst worden.  Factoren 

zoals het risico op misbruik of sluikstorten spelen daarin ook een grote rol. In dat geval beslist IVAGO 

trouwens niet alleen, maar wordt dit ook met diverse stadsdiensten bekeken. 

 

Verzoek 201606-734 : Niet genoteerd  

 

Aanbeveling : Maak een analyse van de procedure om grof vuil op te halen. Er loopt duidelijk iets mis 

met het maken van afspraken (ook al ligt dat soms aan de klant zelf). - Doe meer met klachten. Enkel 
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het concrete probleem oplossen is niet voldoende, want dan blijft het zich herhalen. Werk meer 

structureel: wat liep er fout en hoe kunnen we dit in de toekomst vermijden? 

 

IVAGO staat toe om aanvragen voor grofvuilophalingen enkel telefonisch te doen (voor 

gedomicilieerde inwoners). Ze hebben dus geen schriftelijke aanvraag. Hierdoor kunnen er 

misverstanden ontstaan: is de aanvraag nu effectief geplaatst of niet: vaak bellen ze eerst om te 

informeren en vergeten dan mogelijks om te bevestigen. Het beperkt aantal misverstanden weegt 

niet op tegen de service dat een ophaling ook telefonisch kan aangevraagd worden. IVAGO zorgt 

ervoor dat het afval zo snel mogelijk kan opgehaald worden. 

 

Verzoek 201608-971 : Vuile buurt 

 

Aanbeveling : Lees e-mailberichten grondig vooraleer een reactie te sturen. Pas op met standaard 

antwoorden. Maak dringend werk van een goede interne en externe communicatie. 

Zie hiervoor. 

 

 

Sogent 

Geen opmerkingen. 

 

WoninGent 

Verzoek 201601-78 Waarborg 

Aanbeveling : Meet zelf de doorlooptijden voor uitbetalen van waarborg en evalueer en stuur bij zo 

nodig. Hier is de aanbeveling: het uitvoeren van herstellingen na verlaten van de woning korter op de 

bal maakt dat panden vlugger kunnen verhuurd worden, termijn van leegstand wordt ingekort en ook 

waarborgen op kortere termijn kunnen worden terugbetaald. 

WiG werkt aan een meerjarenplanning om de echte structurele problemen binnen ons patrimonium 

door een programma van gerichte en gefaseerde investeringen aan te pakken.  Het is jammer dat 

randopmerkingen door enkele ontevreden huurders gemaakt, onmiddellijk leiden tot 

veralgemeningen zonder een volledig zicht op de desbetreffende materie te hebben, want er is hier 

al grote vooruitgang in geboekt. 

 

Verzoek 201604-451 Interventies 

Aanbeveling : Laat huurder altijd ondertekenen (bijvoorbeeld kan ook op Ipad) maar laat er ook naam 

voluit onder schrijven. 

Deze aanbeveling wordt meegenomen. 

 

Verzoek 201609-1023 : Details factuur 
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Aanbeveling: stuur huurders gedetailleerde en juiste facturen voor herstellingen. Toon de 

samenstelling van het totaalbedrag door de verplaatsingskost en de aangerekende werktijd in detail 

te vermelden. 

In de tarieflijst staat alles duidelijk aangegeven en in het technische zakboekje de 

huurdersverantwoordelijkheid duidelijk staat omschreven. WiG bekijkt of de facturen nog duidelijker 

kunnen. 

 

Digipolis 

Geen opmerkingen. 

 

Co-actoren 

Vzw Regent 

Verzoek 201604-462 : Energielening 

Aanbeveling : Herbekijk de procedure en toetst ze aan de behoeften van burgers die nog iets willen 

bijlenen als de facturen hoger liggen dan gepland. 

Om de klant beter te informeren over de inhoud van zijn aanvraag en de verdere procedure, werkt 

REGent momenteel een aantal zaken uit om hieraan tegemoet te komen. De werkwijze zal er als 

volgt uitzien: 

1. Klant dient aanvraag in (elektronisch of via post) 

Klant zal ontvangstmelding krijgen (in opmaak) 

2. REGent voert pre-analyse en analyse uit 

In deze fase wordt de aanvraag op volledigheid nagekeken en indien nodig wordt de klant 

gecontacteerd voor bijkomende vragen of ontbrekende documenten. Bij de analyse worden 

de financiële checks uitgevoerd en wordt bepaald of klant doelgroep is. 

3. Klant ontvangt SECCI formulier (Europese standaardinformatie inzake consumentenkrediet) 

met begeleidend schrijven. 

Dit formulier is wettelijk verplicht en bevat alle gegevens noodzakelijk om onze lening te 

kunnen vergelijken met andere kredieten. 

Aan de hand van dit formuleer weet de klant exact (bedrag, looptijd, rentevoet, …) wat zal 

worden voorgelegd aan het bestuur.  

Daar dit wettelijk verplicht is werd gevraagd aan het Participatiefonds om dit automatisch te 

generen in phoenix-re.  

 

De mogelijkheid tot ontlenen van 5% bovenop het bedrag van de offerte staat expliciet in het 

aanvraagformulier. REGent kan de keuze van de klant of de mogelijkheid in het begeleidend schrijven 

opnemen.  


