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Collega’s 

Als laatste spreker in deze zal ik mijn uiterste best doen om niet in herhaling te vallen. Maar toch wil 

ook ik, namens mijn fractie, een aantal punten aanstippen. 

Ook van onze kant een woord van dank voor de schepen, zijn medewerkers en de vele mensen uit de 

administratie die opnieuw keihard hebben gewerkt aan hetgeen vanavond voorligt. 

Meer dan ooit zijn we voor de opmaak van de budgetwijziging 2021 moeten uitgaan van het 

voorzorgsbeginsel.  

Dit impliceert dat er rekening wordt gehouden met risico’s, hetzij voorspelbaar hetzij onvoorzien en 

dat je die zoveel mogelijk beperkt. 

Dit impliceert ook dat je als overheid als een goede huisvader of huismoeder over de centen waakt. 

Waarbij we niet mogen vergeten dat een gezonde begroting er is voor de Gentenaars en niet 

omgekeerd. 

We hebben ook de afgelopen maanden onze verantwoordelijkheid als stad opgenomen. Er is nog eens 

6,42 miljoen EUR uitgetrokken voor diverse ondersteuningsmaatregelen én er is een kleine 10 miljoen 

EUR minder geïnd.  

En toch collega’s. 

En toch blijven we investeren.  

In Gent en de Gentenaars. 

In het welzijn en de welvaart. 

In onze middenstand en economie. 

In de cultuursector en sportclubs. 

In het onderwijs en de kinderopvang. 

Met de blik vooruit en door weloverwogen keuzes.  

Waarbij er posten zijn herschikt of projecten waar mogelijk zijn uitgesteld.  

Waarbij we ook nu een buffer blijven voorzien en de schuldgraad onder de 100% houden. 

Waarbij, en dan komen we tot de essentie, de ambities van dit stadsbestuur NIET worden herschikt of 

uitgesteld.  

Waarbij we onze kinderen en kleinkinderen niet opzadelen met de lasten. 

Ik licht graag nog een aantal zaken toe die in deze BW vervat liggen. 

We werken verder aan een performant middenstandsbeleid dat onze handel en horeca in de kijker 

plaatst. Gent is een bijzonder aantrekkelijke winkel- en horecastad en dat moet ook in de toekomst zo 

blijven. Dit vergt maatregelen die onderbouwd zijn en dus verder gaan dan het buikgevoel. We zetten 

dan ook verder in op bezoekers- en bestedingsanalyses en druktemetingen. Al die data maken het ons 

mogelijk om ons beleid te verfijnen en aan maatwerk te doen tot op niveau van de sfeergebieden en/of 

winkelstraten. 
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Daarnaast zijn en blijven we een baken van kunst en cultuur. We blijven daar logischerwijs hard op 

inzetten. Ik denk dat we met zijn allen meer dan ooit beseffen hoe hard we cultuur, in al zijn 

verscheidenheid, nodig hebben. 

Ik benadruk graag dat met deze BW de historisch gegroeide onderfinanciering van het Huis van Alijn 

op vlak van personeel eindelijk rechtgezet wordt. 

Veiligheid en ordehandhaving blijven een prioriteit. We houden dan ook vast aan de inspanningen die 

vooropgesteld zijn voor de politie. 

Collega’s, bij wijze van afsluiter benadruk ik graag de voorzichtigheid die aan de dag is gelegd bij de 

totstandkoming van deze budgetwijziging. Voorzichtigheid is ten andere niet te verwarren met 

pessimisme. We zijn en blijven optimistisch over waar onze stad binnen een aantal jaar zal staan. Het 

werk is echter nooit af en we zullen dus zorgvuldig blijven omgaan met de centen van de Gentenaars. 


