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OPENBARE VERGADERING

B-punten

Diensten van de Secretaris

sogent

2. Beëindiging van bezetting en vestiging recht van opstal voor het ocmw-eigendom gelegen te 
Nazareth, Oudenaardseheerweg - Goedkeuring (2019_GRMW_00063)  ‐  Aangenomen

Bedrijfsvoering

Dienst Bestuursondersteuning

5. Agenda raad van bestuur en algemene vergadering SVK Gent - Kennisneming 
(2019_GRMW_00131) ‐  Behandeld

A-punten

Bedrijfsvoering

Dienst Bestuursondersteuning

1. Ontslag leden bijzonder comité voor de sociale dienst (BCSD.) Verkiezing leden van het 
bijzonder comité voor de sociale dienst. Onderzoek geloofsbrieven.  - Goedkeuring 
(2019_GRMW_00132) ‐  Aangenomen

3. Sociaal Verhuurkantoor Gent - Aanduiden OCMW-vertegenwoordigers. - Goedkeuring
(2019_GRMW_00084) ‐  Aangenomen

4. Aanduiden plaatsvervangers in het bijzonder comité voor de sociale dienst. - Goedkeuring 
(2019_GRMW_00130)‐  Aangenomen

102. Aanduiden van een vertegenwoordiger van het OCMW Gent in de algemene vergadering 
van de opdrachthoudende vereniging Digipolis - Goedkeuring (2019_GRMW_00157) ‐  Aangenomen

103. Voordracht van een kandidaat ter vertegenwoordiging van het OCMW Gent in de raad van 
bestuur van de opdrachthoudende vereniging Digipolis - Goedkeuring
(2019_GRMW_00158)‐  Aangenomen

104. Aanduiden van een vertegenwoordiger en een plaatsvervanger van het OCMW Gent in de 
algemene vergadering van de dienstverlenende vereniging TMVS - Goedkeuring 
(2019_GRMW_00163)‐  Aangenomen
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86. Notulen van de vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn van 29 januari 2019 - 
Goedkeuring (2019_GRMW_00149)‐  Aangenomen

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)‐  Aangenomen

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)‐  Aangenomen

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)‐  Aangenomen

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)‐  Aangenomen

Ouderenzorg

Regie en Regio

9. Subsidieovereenkomst Wandelvoetbal voor Senioren omgeving Zuidpark - werkingsjaar 
2019 - Goedkeuring (2019_GRMW_00123)‐  Aangenomen

Bedrijfsvoering

Dienst Bestuursondersteuning

105. Samenstelling van de deontologische commissie. - Goedkeuring (2019_GRMW_00168)
‐  Aangenomen
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