
1 
 

Geacht raadslid 
 
Gent was één van de 20 Europese steden die op vraag van het stedennetwerk Eurocities en de 

Europese Commissie in de aanloop naar de Europese verkiezingen een “Citizen Panel” (in Gent 

omgedoopt tot “Europees Burgerpanel”) organiseerde. Het ging hier om een inspraakmoment dat de 

Commissie meer voeling moest doen krijgen met de opinies van burgers en Europa dichter bij de 

mensen bracht.  

Deze activiteit vond in onze stad plaats op dinsdag 12 februari 2019.  Meer dan 50 Gentenaars 

debatteerden over een  groen en sociaal Europa1.  

Het werd een boeiende avond waarbij - naast een brainstorm - ook een bevattelijke inleiding over 

Europa en de gekozen thema’s door Europahuis Ryckevelde op de agenda stonden én waarbij 2 

afgevaardigden van de Europese Commissie aanwezig waren.  

Tijdens de avond werd gebrainstormd rond de vraag: “Welke concrete acties / projecten of 

regelgeving zouden de Europese steden of de Europese Unie op  sociaal vlak en op het vlak van 

milieu beter maken?”. Hierbij werden ideeën in stappen geformuleerd en uitgewerkt:   

- Alle aanwezigen formuleerden bij aanvang van de brainstorm eigen voorstellen. Dit leverde een 

longlist op van ca. 150 ideeën. 

- Per tafel werd een selectie van ideeën verder uitgewerkt en uiteindelijk koos men per tafel het 

favoriete idee. Dit leverde een shortlist op van 13 voorstellen (want 13 tafels) op.  

- Uit die 13 voorstellen kozen de aanwezigen via stemming die 3 beste. Dit werden de volgende:  

✓ Een wettelijk kader voor duurzame aankopen: Europa dient richtlijnen uit te schrijven met 

duurzaamheidscriteria, waar zowel de aanbestedende overheid (op alle niveaus, dus zowel 

lokaal, nationaal als Europees) als de bedrijven die de opdrachten binnenhalen zich aan 

moeten houden.  

✓ Een ambitieus 'Europees Sociaal Grondrechtenplan': Naar analogie met het Europees 

Verdrag voor de Rechten van de Mens dient Europa te gaan voor de opmaak van een Sociaal 

Grondrechtenplan. Dit plan garandeert de basislevenskwaliteit voor iedere Europeaan. 

Hierbij is er aandacht voor werk, maar ook voor recht op huisvesting, onderwijs en leren, 

gezondheidszorg, … De financiering en uitvoering van dit plan is te bekostigen via een 

herverdeling van middelen (bijvoorbeeld andere vormen van belastingen).  

✓ Energiebeheerssystemen op alle niveaus: Europa dient komaf te maken met fossiele 

brandstoffen en te gaan voor hernieuwbare energie. Binnen die context zorgt Europa (mee) 

voor de aanpassingen van het net, zodat decentrale productie, verbruik, verdeling en opslag 

van energie mogelijk wordt. Dergelijke beheerssystemen kunnen op wijkniveau, maar ook 

tussen bedrijven, in een stad, nationaal of op Europees niveau. De EU zorgt hierbij voor de 

stimulatie van innovatie en ontsluiting van goede praktijken en tekent het wetgevend kader 

uit. Via de kerosinetaks kan dit gefinancierd worden.  

                                                           
1 Deze 2 thema’s werden in het najaar 2018 uit een lijst van 10 gekozen door het Gentse Managementteam. De Dienst 

Internationale Relaties en Netwerken coördineerde het event, maar wel in overleg en samenwerking met andere diensten met 

kennis van zake van de thema’s en/of inspraak. (Dienst Milieu, Dienst Werk, Dienst Beleidsparticipatie, OCMW). 
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Op 15/03/2019 werden de 150 voorstellen overgemaakt aan het College van burgemeester en 

schepenen alsook het Managementteam. De longlist van de voorstellen zijn in de eerste plaats 

relevant voor het Europese beleid, maar natuurlijk beïnvloedt het Europese niveau het lokale niveau 

en omgekeerd.  Aan beide organen werd gevraagd deze ideeën te gebruiken als inspiratie of ter 

illustratie in de eigen werking, en mee te nemen als voorbeelden van Gentse burgerideeën indien ze 

internationaal werken (bv. communicatie, dossierbehartiging). 

Zonder in te zoomen op de 150 voorstellen, die een verschillende kwaliteit en haalbaarheid hebben, 

kunnen we zondermeer stellen dat dit bestuur fors inzet op duurzaamheid en sociale inclusie 

doorheen alle beleidsthema’s.  

In de beleidsnota ‘Gent in de wereld’ (2020-2024), bevoegdheid de burgemeester, wordt stilgestaan 

bij het belang van burgerbetrokkenheid. Draagvlak creëren bij de Gentenaar voor het internationaal 

beleid van Gent is een prioriteit waar de komende jaren verder wordt in geïnvesteerd. 

De 3 weerhouden ideeën, geformuleerd door Gentenaars, werden overgemaakt aan Eurocities. Ze 

staan op de website van Eurocities: https://www.surveymonkey.com/r/WRRGXD9.  Ook de ideeën 

van de andere steden die een Citizen Panel organiseerden, werden online gebundeld: 

http://www.eurocities.eu/eurocities/What-are-your-priorities-for-a-better-Europe 

Eurocities heeft al de geformuleerde ideeën in een rapport verwerkt dat werd voorgesteld op de 2de 

Mayors summit van 20 en 21/03/2019. De Stad Gent trok haar participatielijn consequent door en 

dit door als enige stad haar spreekrecht deels af te staan aan een Gentse burger, die werd geloot uit 

de deelnemers van het Citizen Panel in Gent. Het thema van de Summit was de toekomst van steden 

in Europa. Het verloop en de output van de Citizen Panels in 20 Europese steden stond op de agenda 

van deze meeting. Hierin werd ook toegelicht hoe alles in Gent verliep. Naast tal van burgemeesters 

spraken Europese leiders. 

Alle Gentenaars die deelnamen aan het Gentse Europees Burgerpanel werden uitgenodigd voor een 

uitstap naar de Europese wijk. Dit gaf hen de kans verder kennis te maken met de werking van de 

Europese instellingen én aan ons als stadsbestuur de kans om verder te bouwen aan een community 

van burgers met interesse in internationaal beleid. Deze uitstap naar Brussel was gepland op  

zaterdag 4 mei 2019. Het was dan Open Days in Brussel en alle Europese instellingen zijn vrij te 

bezoeken. Zo kon men bv. binnen in het Europees halfrond, een indrukwekkende zaal die anders op 

zaterdag niet toegankelijk is. Burgemeester De Clercq nam hieraan deel. VRT journalist Rob Heirbaut 

verzorgde een toelichting over Europa en gidste de groep langsheen de Europese instellingen en de 

wijk.  

Van de Belgische vertegenwoordiging bij de EU-commissie ontvingen we volgend antwoord op de 

vraag wat de EU met de voorstellen heeft aangevangen en we citeren: 

“De ideeën die werden bijeen gedacht door de burgerpanels van Eurocities via het project 

Cities4Europe lagen mee aan de basis van de prioriteiten die de huidige Europese Commissie onder 

Ursula von der Leyen zich stelde tijdens haar ambtsperiode (december 2019-november 2024). De 

ideeën die door de stad Gent concreet werden aangebracht zijn met name relevant in de context van 

de Europese Green Deal en Een Economie die Werkt voor Mensen. Wij bestuderen momenteel nader 

in hoeverre de concrete ideeën van uw stad werden opgenomen in wetsvoorstellen van de Europese 

Commissie. Ik hoop u binnenkort daarover meer informatie te kunnen verstrekken. Voor wat betreft 

de aanbeveling rond sociaal beleid waarmee de Gentse burgers op de proppen kwamen, met name de 

creatie van een soort charter van universele sociale rechten, kan ik u alvast meedelen de uitwerking 

ervan volop aan de gang is. Zo co-organiseert de Vertegenwoordiging van de Europese Commissie in 

https://www.surveymonkey.com/r/WRRGXD9
http://www.eurocities.eu/eurocities/What-are-your-priorities-for-a-better-Europe
https://europa.eu/european-union/about-eu/symbols/europe-day_nl
http://nws.eurocities.eu/MediaShell/media/2019_Citizen_panel_recommendations_final__2_.pdf
http://nws.eurocities.eu/MediaShell/media/2019_Citizen_panel_recommendations_final__2_.pdf
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_nl
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/economy-works-people_nl
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België bijvoorbeeld op maandag 19 oktober 2020– samen met het Directoraat-Generaal voor 

Werkgelegenheid, Sociale Zaken en Inclusie – een online consultatie van Belgische stakeholders om 

het actieplan van de Europese pijler van sociale rechten verder gestalte te geven. “ De Stad Gent nam 

hier actief aan deel en werd door schepen Bram Van Braeckevelt vertegenwoordigd. 

“Verder wou ik u ook laten weten dat de Commissie inderdaad volop zal blijven inzetten op 

burgerparticipatie en burgerdialogen, in de nabije toekomst in het bijzonder in het kader van de 

Conferentie over de Toekomst van Europa. Het was de bedoeling om deze eerder dit jaar – op de dag 

van Europa, 9 mei 2020 – te lanceren, maar corona gooide roet in het eten, en intussen moeten het 

Europees Parlement en de Raad van de EU het ook nog over een aantal elementen eens worden 

vooraleer die Conferentie – die een tweetal jaar zal duren, en zowel fysiek als virtueel haar beslag zal 

krijgen – effectief van start kan gaan. Concreet zouden we met de stad Gent in dat kader zeker een 

activiteit kunnen plannen in de loop van 2021 en/of 2022. Ook een eerste brainstorm over wat we 

zouden kunnen doen naar het Belgische voorzitterschap van de EU en de Europese verkiezingen van 

2024 kan waardevol zijn. Daarom stellen wij voor om een – virtuele – bijeenkomst te organiseren om 

ideeën uit te wisselen over wat we concreet samen zouden kunnen doen. Indien u enkele voorstellen 

zou kunnen maken voor een datum, dan proberen wij daar zo veel mogelijk op in te pikken, zodat we 

dan concreet verder kunnen praten.” 

 

Mathias De Clercq 

Burgemeester 

29/10/2020 

https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights/european-pillar-social-rights-20-principles_nl
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/qanda_20_88

