
 

De gemeenteraad 

Agenda van de vergadering van 25 februari 2019 en
26 februari 2019

OPENBARE VERGADERING

BEVOEGDHEID STAD EN OCMW

B-punten

Bedrijfsvoering - Strategische Coördinatie
Dienst Data en Informatie
8. Kader voor de uitwisseling van persoonsgegevens, en delegatie aan het college en het 

vast bureau - Goedkeuring (2019_GRMW_00120)

Departement Financiën
Team FM
10. Visumplicht  Stad en OCMW - Nieuwe bepaling van categorieën van verrichtingen die 

uitgesloten zijn van visum en voorwaarden visum onder voorbehoud - Goedkeuring 
(2019_GRMW_00121)

A-punten

Bedrijfsvoering
Juridische Dienst en Kennisbeheer
6. Dienstverlenende vereniging TMVS - buitengewone algemene vergadering van 20 maart 

2019 - vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van Stad Gent en OCMW 
Gent - Goedkeuring (2019_GRMW_00091)

7. Opdrachthoudende vereniging Digipolis - buitengewone algemene vergadering van 20 
maart 2019 - vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van Stad Gent en 
OCMW Gent - Goedkeuring (2019_GRMW_00092)

Ouderenzorg
Regie en Regio
9. Subsidieovereenkomst Wandelvoetbal voor Senioren omgeving Zuidpark - werkingsjaar 

2019 - Goedkeuring (2019_GRMW_00123)

Bedrijfsvoering
Dienst Bestuursondersteuning
83. Aanduiden van vertegenwoordigers namens de Stad en OCMW Gent in de algemene 

vergadering van WoninGent cvba-so. - Goedkeuring (2019_GRMW_00146)
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105. Samenstelling van de deontologische commissie. - Goedkeuring (2019_GRMW_00168)

BEVOEGDHEID STAD

B-punten

Politie - Directie Beheer
HRM
11. Operationeel basiskader - Openstellen van 2 niet-ingevulde vacante betrekkingen van 

inspecteur van politie voor de Wijkdienst - aspirantenmobiliteit 2019/01 - Goedkeuring 
(2019_GRMW_00056)

Financiën en Middelen
12. Overheidsopdracht van werken - Verbouwing Bureau Operationele Aansturing (BOA) en 

bijhorend Operationeel Magazijn (OM) -  Algemeen Politiecentrum Gent - 2019/0170 - 
Bestek - Vaststelling (2019_GRMW_00118)

13. Toekenning van een eenmalige of structurele subsidie aan Zinloos Geweld, Child Focus, 
Sportstewarding en Koninklijke Gentse Politieharmonie voor het werkingsjaar 2019 - 
Goedkeuring (2019_GRMW_00119)

Bedrijfsvoering
Juridische Dienst en Kennisbeheer
16. Vervroegde beëindiging van het gebruiksrecht van TMVW op de sporthal in de 

Leopoldskazerne - Goedkeuring (2019_GRMW_00085)

20. Opdrachthoudende vereniging IGS Westlede - buitengewone algemene vergadering van 
19 maart 2019 - vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van Stad Gent - 
Goedkeuring (2019_GRMW_00124)

Algemeen Directeur
Kabinet van de Algemeen Directeur
21. Verslag van de terugbetaling van specifieke kosten die verband houden met de 

uitoefening van het mandaat van raadslid - dienstjaar 2018 - Kennisneming 
(2019_GRMW_00127)

22. Verslag van de aanwending van de middelen voor de ondersteuning van de fracties - 
dienstjaar 2018 - Kennisneming (2019_GRMW_00128)

IVA Mobiliteitsbedrijf
Operationele uitvoering
27. Overheidsopdracht van leveringen - Leveren, plaatsen, in dienst stellen en onderhouden 

van een systeem voor verkeersgeleiding op The Loop/Expo - MB 02/2019 - Bestek - 
Vaststelling (2019_GRMW_00081)

Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd
Sportdienst
29. Subsidieovereenkomst voor de aankoop en plaatsing van een LED-display voor een 
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basketbalvereniging in Gent - Goedkeuring (2019_GRMW_00064)

Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd
Dienst Kinderopvang
30. Samenwerkingsovereenkomst in het kader van het ERASMUS+-projectdossier "EDUCAS : 

het creëren van kind- en gezinsvriendelijke leerruimtes in ECEC-centra"  - Goedkeuring 
(2019_GRMW_00066)

IVA Stedelijk Onderwijs Gent
33. Capaciteitsbepaling van de scholen van het gewoon- en buitengewoon basisonderwijs 

van het Stedelijk Onderwijs Gent voor het schooljaar 2019-2020 - Goedkeuring 
(2019_GRMW_00069)

34. Capaciteitsbepaling van de scholen van het gewoon- en buitengewoon secundair 
onderwijs van het Stedelijk Onderwijs Gent voor het schooljaar 2019-2020 - Goedkeuring 
(2019_GRMW_00070)

Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd
Cultuurdienst
37. Samenwerkingsovereenkomst met betrekking tot het project 'The Altar Piece' in de Sint-

Niklaaskerk - Goedkeuring (2019_GRMW_00047)

38. Subsidieovereenkomsten met diverse culturele partners voor de realisatie van culturele 
projecten in Nieuw-Gent - werkingsjaar 2019 - Goedkeuring (2019_GRMW_00055)

IVA Historische Huizen
39. Langdurige bruikleenovereenkomst voor twee koetsen, een sjees en drie arrensleeën uit 

de collectie van het Hotel d’Hane Steenhuyse  - Goedkeuring (2019_GRMW_00060)

Bibliotheek
40. Samenwerkingsovereenkomst 2019-2021 over diensten die de Stad levert in het kader 

van Open Vlaamse Centrale Catalogus (VLACC) - Goedkeuring (2019_GRMW_00061)

Departement Facility Management
Dienst Vastgoed
cel erediensten
41. Opheffing parochie Sint-Jan-Baptist (Gent) en samenvoeging met de parochie Sint-

Martinus (Gent) - Advies (2019_GRMW_00045)

42. Erkenning van de wijziging van de gebiedsomschrijving van de parochie Onze-Lieve-
Vrouw Geboorte en de parochie Sint-Barbara (Evergem en Gent) - Advies 
(2019_GRMW_00046)

43. Opheffing parochie Sint-Anna (Gent) en samenvoeging met de parochie O.L.Vrouw 
Presentatie (Gent) - Advies (2019_GRMW_00062)

44. Opheffing van de annexe Rijsschenberg (Gent) - Advies (2019_GRMW_00087)
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Departement Facility Management
Dienst Vastgoed
47. Sluiten van een overeenkomst voor de kosteloze verwerving van onroerende goederen 

gelegen te Drongen, Klaphof - Goedkeuring (2019_GRMW_00074)

48. Sluiten van een verkoopovereenkomst m.b.t. het onroerend goed gelegen te Gent, 
Victor Frisstraat +87 (lot 30 en lot 31) - Goedkeuring (2019_GRMW_00075)

50. Sluiten van een aankoopovereenkomst met betrekking tot onroerende goederen 
gelegen te Wondelgem, Uitvangstraat - Goedkeuring (2019_GRMW_00077)

Dienst Themagebouwen - Onderhoud gebouwen
51. Overheidsopdracht van werken - Raamovereenkomst natuursteen voor opkuis, herstel 

en nieuw op openbaar domein grootgrondgebied Gent - TDG/2018/032/TDS/EXP-
INV/4614 - Bestek - Vaststelling (2019_GRMW_00048)

Dienst FM Themagebouwen
52. Overheidsopdracht van werken - raamovereenkomst giet- en smeedijzer: opkuis, herstel 

en nieuw op openbaar domein grootgrondgebied Gent - TDG/2018/033/TDS/EXP-
INV/4615 - Bestek - Vaststelling (2019_GRMW_00094)

Departement Stedelijke Ontwikkeling
Dienst Werk
55. Samenwerkingsovereenkomsten werkervaring van jongeren op externe werkplaats in 

het kader van het Brugproject schooljaar 2018-2019 - Goedkeuring 
(2019_GRMW_00096)

56. Afwijking op de Vlaamse activiteitenlijst voor het wijk-werken - 3de reeks - Goedkeuring 
(2019_GRMW_00097)

57. Subsidieovereenkomst in het kader van de lokale diensteneconomie voor het project 
fietspunten en fietsdienstverlening in Gent - Addendum voor de periode 01/03 - 
31/12/2019 - Goedkeuring (2019_GRMW_00065)

A-punten

Politie - Directie Beheer
Staf
14. Overeenkomst veiligheids- en samenlevingscontract 2018-2019 - Goedkeuring 

(2019_GRMW_00129)

Departement Financiën
Team Bestuur en consolidatie
15. Overheidsopdracht van diensten betreffende door gerechtsdeurwaarders verleende 

juridische diensten voor debiteurenbeheer  - Gerechtsdeurwaarders 2019 - Bestek - 
Vaststelling (2019_GRMW_00122)
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Bedrijfsvoering
Juridische Dienst en Kennisbeheer
17. Opdrachthoudende vereniging Ivago- buitengewone algemene vergadering van 20 maart 

2019 - vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van Stad Gent - 
Goedkeuring (2019_GRMW_00088)

18. Opdrachthoudende vereniging Imewo - buitengewone algemene vergadering van 19 
maart 2019 - vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van Stad Gent - 
Goedkeuring (2019_GRMW_00089)

19. Opdrachthoudende vereniging TMVW - buitengewone algemene vergadering van 22 
maart 2019 - vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van Stad Gent - 
Goedkeuring (2019_GRMW_00090)

Departement Stedelijke Ontwikkeling
Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen
23. Addendum bij de “Overeenkomst betreffende de studie en realisatie van de fiets- en 

voetgangersbrug aan de Zuiderpoort te Gent” dd. februari 2017 tussen AWV, NV COBEL 
Flanders en Stad Gent - Goedkeuring (2019_GRMW_00078)

24. Overheidsopdracht van werken - Wegenis- en rioleringswerken in de Salviastraat, 
Bromeliastraat, Oscar De Reusestraat en Rozebroekslag te Gent - Sint-Amandsberg - 
stadsaandeel in de studie en gunning (besteknummer AK-08-054 van TMVW) en het 
ontwerp van de werken (besteknummer DOM-061-10-091-Z van TMVW) - Goedkeuring 
(2019_GRMW_00082)

Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning
25. Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (GECORO) - Hersamenstelling  - 

Goedkeuring (2019_GRMW_00086)

IVA Mobiliteitsbedrijf
Projectenbureau
26. Beëindiging van de overeenkomsten met providers mobiel parkeren - Goedkeuring 

(2019_GRMW_00079)

Operationele uitvoering
28. Vastgestelde gemeentelijke aanvullende reglementen op het wegverkeer - Rapportering 

over de periode 21 december 2018 t.e.m. 17 januari 2019 - Kennisneming 
(2019_GRMW_00080)

Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd
Onderwijscentrum Gent
31. Subsidieovereenkomst  voor de organisatie van zomerkampen in de Brede Schoolwijken- 

werkingsjaar 2019 - Goedkeuring (2019_GRMW_00067)

32. Subsidieovereenkomst  voor de ondersteuning van de scholen in Gent op vlak van 
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gezondheidsbevordering voor werkingsjaar 2019 - Goedkeuring (2019_GRMW_00068)

Jeugddienst
35. Addendum bij de subsidieovereenkomst 2014-2019 houdende de realisatie van lokaal 

jeugdwelzijnswerk - Mobiel jeugdwerk Muide en proefproject ‘spelotheek van de 
toekomst' in Nieuw-Gent – werkingsjaar 2019 - Goedkeuring (2019_GRMW_00071)

36. Subsidieovereenkomst voor de uitbouw van het jeugdparlement 'De Plantrekkerij' in 
Nieuw Gent - werkingsjaar 2019 - Goedkeuring (2019_GRMW_00072)

Departement Stedelijke Ontwikkeling
Dienst Milieu en Klimaat
45. Korte termijn verlenging project Buurzame Stroom + addendum 

consortiumovereenkomst + addendum subsidie-overeenkomst met Energent  - 
Goedkeuring (2019_GRMW_00093)

Dienst Wonen
46. Nieuw reglement  voor toewijzing  tijdelijke huisvesting Campus Vesalius - Model van 

precaire gebruiksovereenkomst - Goedkeuring (2019_GRMW_00073)

Departement Facility Management
Dienst Vastgoed
49. Ontwerpen van onderhandse overeenkomsten inzake verkoop eenheden in fase 2A 

project Tondelier: gewijzigde bepalingen inzake opschortende voorwaarde van 
voorverkoop en uitvoeringstermijnen. Geactualiseerde verkooplijst. - Goedkeuring 
(2019_GRMW_00076)

Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd
Dienst Evenementen, Feesten, Markten en Foren
53. Subsidiereglement voor activiteiten georganiseerd tijdens de Gentse Feestenperiode - 

Wijziging (2019_GRMW_00095)

Bedrijfsvoering
 Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk
54. Overheidsopdracht van diensten - Aanstelling van een voltijds tijdelijke externe 

leidinggevende voor IDPBW - Procedure en voorwaarden - Vaststelling en gunning - 
Goedkeuring (2019_GRMW_00098)

Dienst Bestuursondersteuning
82. Verzoek tot het verlenen van een eretitel aan de gewezen burgemeester van de Stad 

Gent. - Goedkeuring (2019_GRMW_00145)

80. Aanduiden van een vertegenwoordiger en een plaatsvervanger van de Stad Gent in de 
algemene vergadering van de vzw Bosgroep Oost-Vlaanderen Noord - Goedkeuring 
(2019_GRMW_00133)

81. Aanduiden van een vertegenwoordiger en een plaatsvervanger van de Stad Gent in de 
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algemene vergadering van de vzw Bosgroep Midden Oost-Vlaanderen - Goedkeuring 
(2019_GRMW_00134)

84. Wijze van vertegenwoordiging van de Stad Gent in de raad van bestuur van WoninGent 
cvba-so - Voordracht van kandidaat-bestuurders ter vertegenwoordiging van de Stad 
Gent.  - Goedkeuring (2019_GRMW_00147)

88. Aanduiden van een vertegenwoordiger en een plaatsvervanger van de Stad Gent in de 
algemene vergadering van de opdrachthoudende vereniging Imewo - Goedkeuring 
(2019_GRMW_00151)

89. Voordracht van kandidaten ter vertegenwoordiging van de Stad Gent in het Regionaal 
Bestuurscomité Centrum en de raad van bestuur van de opdrachthoudende vereniging 
Imewo - Goedkeuring (2019_GRMW_00152)

90. Aanduiden van een vertegenwoordiger en een plaatsvervanger van de Stad Gent in de 
algemene vergadering van de opdrachthoudende vereniging IGS Westlede - Goedkeuring 
(2019_GRMW_00153)

91. Voordracht van kandidaten ter vertegenwoordiging van de Stad Gent in de raad van 
bestuur van de opdrachthoudende vereniging IGS Westlede - Goedkeuring 
(2019_GRMW_00154)

92. Aanduiden van een vertegenwoordiger en een plaatsvervanger van de Stad Gent in de 
algemene vergadering van de opdrachthoudende vereniging Digipolis - Goedkeuring 
(2019_GRMW_00155)

93. Voordracht van kandidaten ter vertegenwoordiging van de Stad Gent in de raad van 
bestuur van de opdrachthoudende vereniging Digipolis - Goedkeuring 
(2019_GRMW_00156)

94. Aanduiden van een vertegenwoordiger en een plaatsvervanger van de Stad Gent in de 
algemene vergadering van de opdrachthoudende vereniging Ivago - Goedkeuring 
(2019_GRMW_00159)

95. Voordracht van kandidaten ter vertegenwoordiging van de Stad Gent in de raad van 
bestuur van de opdrachthoudende vereniging Ivago - Goedkeuring 
(2019_GRMW_00160)

96. Aanduiden van vertegenwoordigers en een plaatsvervanger van de Stad Gent in de 
algemene vergadering van de dienstverlenende vereniging TMVS - Goedkeuring 
(2019_GRMW_00161)

97. Voordracht van kandidaten ter vertegenwoordiging van de Stad Gent in de raad van 
bestuur van de dienstverlenende vereniging TMVS - Goedkeuring (2019_GRMW_00162)

98. Aanduiden van vertegenwoordigers en een plaatsvervanger van de Stad Gent in de 
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algemene vergadering van de opdrachthoudende vereniging TMVW - Goedkeuring 
(2019_GRMW_00164)

99. Voordracht van kandidaten ter vertegenwoordiging van de Stad Gent in de raad van 
bestuur van de opdrachthoudende vereniging TMVW - Goedkeuring 
(2019_GRMW_00165)

100. Voordracht van kandidaten ter vertegenwoordiging van de Stad Gent in het 
Adviescomité  voor Secundaire Diensten van de opdrachthoudende vereniging TMVW - 
Goedkeuring (2019_GRMW_00166)

101. Voordracht van kandidaten ter vertegenwoordiging van de Stad Gent in het Regionaal 
Adviescomité voor Domeindiensten van de opdrachthoudende vereniging TMVW - 
Goedkeuring (2019_GRMW_00167)

87. Benoeming van leden in de algemene commissies en bijzondere commissies - 
Goedkeuring (2019_GRMW_00150)

85. Notulen van de vergadering van de gemeenteraad van 28 en 29 januari 2019 - 
Goedkeuring (2019_GRMW_00148)

Voorstel tot raadsbesluit

IR 1. Voorstel tot raadsbesluit van Tom De Meester - Voorstel tot bouw 3000 sociale 
woningen gedurende de huidige legislatuur  (2019_VVB_00014)

IR 2. Voorstel tot raadsbesluit van Karlijn Deene - Parkeertickets voor bezoekers in oranje en 
rode tariefzones - aanpassing  (2019_VVB_00015)

Mondelinge vragen

IR 3. Interpellatie van Siegfried Bracke - Mobiliteitsbedrijf – gewiste camerabeelden bewaakte 
fietsenstalling  (2019_IP_00015)

58. Interpellatie van raadslid Karlijn Deene- Stad dient klacht in tegen geschorste directeur 
MSK (2019_GRMW_00059)
Dossier voor  

Voorstel tot raadsbesluit

IR 4. Voorstel tot raadsbesluit van Anneleen Van Bossuyt - Uitbreiden parkeercapaciteit 
UZGent  (2019_VVB_00009)

IR 5. Voorstel tot raadsbesluit van Elke Sleurs - Invoeren tarief voor bijzetting Urne naast een 
dierbare   (2019_VVB_00010)

IR 6. Voorstel tot raadsbesluit van Sandra Van Renterghem - Opstarten traject naar rookvrije 
sportsites  (2019_VVB_00013)



9 van 11

IR 7. Voorstel tot raadsbesluit van Sandra Van Renterghem - Opstarten 
Buurtinformatienetwerk (BIN) in Oostakker   (2019_VVB_00016)

IR 8. Voorstel tot raadsbesluit van Sonja Welvaert - Raadsbesluit tot verlenen officiële steun 
Stad Gent aan klimaatstakers  (2019_VVB_00017)

Mondelinge vragen

IR 9. Interpellatie van Johan Deckmyn - Problematische mobiliteit in de zuidrand van Gent  
(2019_IP_00016)

Voorstel tot raadsbesluit

IR 10. Voorstel tot raadsbesluit van Siegfried Bracke - Waarborgen vrije doorgang op openbare 
weg  (2019_VVB_00018)

Mondelinge vragen

IR 11. Interpellatie van Sonja Welvaert - Toekenning Campus Vesalius aan G4S Care  
(2019_IP_00017)

IR 12. Interpellatie van Sonja Welvaert - Antwoord op de vragen van de actiegroep voor 
behoud Meulestedebos  (2019_IP_00018)

BESLOTEN VERGADERING

BEVOEGDHEID STAD

B-punten

Politie - Directie Beheer
HRM
59. Non-activiteit voorafgaand aan de pensionering voor personeelsleden met een 

preferentiële leeftijd (NAV/031/VM) - Goedkeuring (2019_GRMW_00099)

60. Non-activiteit voorafgaand aan de pensionering voor personeelsleden met een 
preferentiële leeftijd (NAV/031/CW) - Goedkeuring (2019_GRMW_00100)

61. Non-activiteit voorafgaand aan de pensionering voor personeelsleden met een 
preferentiële leeftijd (NAV/032/DME) - Goedkeuring (2019_GRMW_00101)

62. Non-activiteit voorafgaand aan de pensionering voor personeelsleden met een 
preferentiële leeftijd (NAV/033/VHL) - Goedkeuring (2019_GRMW_00102)

63. Operationeel kader - Uitdiensttreding  om de opleiding tot commissaris van politie te 
volgen - Kennisneming (2019_GRMW_00103)
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64. Operationeel kader - Uitdiensttreding  om de opleiding tot commissaris van politie te 
volgen - Kennisneming (2019_GRMW_00104)

65. Operationeel kader - Uitdiensttreding  om de opleiding tot commissaris van politie te 
volgen - Kennisneming (2019_GRMW_00105)

66. Operationeel kader - Uitdiensttreding  om de opleiding tot commissaris van politie te 
volgen - Kennisneming (2019_GRMW_00106)

67. Administratief en logistiek kader - Rangorde van de kandidaten en aanwerving en 
benoeming van 1 calog niveau B via externe statutaire werving  - Goedkeuring 
(2019_GRMW_00107)

68. Operationeel kader - Uitdiensttreding via mobiliteit. - Kennisneming 
(2019_GRMW_00108)

69. Operationeel kader - Uitdiensttreding via mobiliteit. - Kennisneming 
(2019_GRMW_00109)

70. Operationeel kader - Uitdiensttreding via mobiliteit. - Kennisneming 
(2019_GRMW_00110)

71. Operationeel kader - Uitdiensttreding via mobiliteit. - Kennisneming 
(2019_GRMW_00111)

72. Operationeel kader - Uitdiensttreding via mobiliteit. - Kennisneming 
(2019_GRMW_00112)

73. Ambtshalve opruststelling wegens het bereiken van de uiterste leeftijdsgrens - 
Kennisneming (2019_GRMW_00113)

74. Definitieve ambtsontheffing - ambtshalve opruststelling wegens lichamelijke 
ongeschiktheid - VPJ - Kennisneming (2019_GRMW_00114)

75. Ambtsneerlegging - vervroegd rustpensioen vanaf het bereiken van een bepaalde 
leeftijdsgrens - VDSM - Kennisneming (2019_GRMW_00115)

76. Ambtsneerlegging - vervroegd rustpensioen vanaf het bereiken van een bepaalde 
leeftijdsgrens - RJ - Kennisneming (2019_GRMW_00116)

77.  Administratief en logistiek kader - Uitdiensttreding via mobiliteit - Kennisneming 
(2019_GRMW_00117)

Bedrijfsvoering
Archief Gent
78. Aanvaarding van de schenking van een private fotocollectie aan Archief Gent en 
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goedkeuring van de schenkingsovereenkomst - Goedkeuring (2019_GRMW_00041)

Juridische Dienst en Kennisbeheer
79. Gemeentelijke administratieve sancties - Aanstellingsbesluit - ambtenaren met 

vaststellingsbevoegdheid (A.2018-1548/HD) - Goedkeuring (2019_GRMW_00083)


