
 

De gemeenteraad

Agenda van de vergadering van 24 juni 2019 en 25 juni 2019

BEVOEGDHEID STAD EN OCMW

OPENBARE VERGADERING

A-punten

Bedrijfsvoering
(onder)voorzitter gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn
29. Ontslag van de heer Siegfried Bracke, raadslid.- Onderzoek der verkiesbaarheid van de 

heer Ronny Rysermans, eerste opvolgend raadslid van de lijst nummer 2 (verkiezingen 
van 14 oktober 2018).- Aanstelling opvolger.  - Kennisneming (2019_GRMW_00779)

B-punten

Bedrijfsvoering
(onder)voorzitter gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn
19. Huishoudelijk reglement van de gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn. - 

Wijziging (2019_GRMW_00774)
Departement Facility Management
Dienst Aankoop en Logistiek - stad
23. Overheidsopdracht van leveringen voor de Raamovereenkomst voor het leveren van 

isolatiematerialen en toebehoren - ECO/2019/003 - ID4626 - Vaststelling bestek - 
Beslissing tot afname - Goedkeuring (2019_GRMW_00645)

24. Overheidsopdracht van leveringen - Raamovereenkomst voor het leveren van 
milieuvriendelijke watergedragen en natuurverven, schildersbenodigdheden en 
reparatiemortels (4 percelen) - ECO/2019/002 - ID4621 - Vaststelling bestek - Beslissing 
tot afname - Goedkeuring (2019_GRMW_00670)

25. Overheidsopdracht van diensten voor de raamovereenkomst beheer van abonnementen 
op periodieken, tijdschriften, vervolgwerken en online databanken voor diverse diensten 
- SLS/2019/052 - ID4721 - Vaststelling bestek - Beslissing tot afname - Goedkeuring 
(2019_GRMW_00734)

Ouderenzorg
Regie en Regio
26. Samenwerkingsovereenkomst voor het project  "Hier-OS" City of People - Goedkeuring 

(2019_GRMW_00672)

A-punten

Bedrijfsvoering
Juridische Dienst en Kennisbeheer
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20. Opdrachthoudende vereniging Digipolis - algemene vergadering van 26 juni 2019 - 
vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van Stad Gent en OCMW Gent - 
Goedkeuring (2019_GRMW_00713)

Bedrijfsvoering - Strategische Coördinatie
Strategie & Coördinatie
21. Aanpassing eenjarig meerjarenplan 2019 - Vaststelling (2019_GRMW_00758)
Departement HR - Juridische ondersteuning
Juridische ondersteuning
22. Gemeenschappelijke Rechtspositieregeling Stad en OCMW Gent - Vaststelling 

(2019_GRMW_00625)
Departement Financiën
Team Bestuur en consolidatie
27. Toetsingskader borgstellingen Stad Gent en OCMW Gent - Goedkeuring 

(2019_GRMW_00736)
Bedrijfsvoering - Internationale Relaties/Strategische Subsidies/Archief
 Dienst Strategische Subsidies
28. Voorlopige verlenging subsidieovereenkomsten tot 30 juni 2020 - Goedkeuring 

(2019_GRMW_00740)
Bedrijfsvoering
Dienst Bestuursondersteuning
152. Samenstelling van de deontologische commissie - Wijziging (2019_GRMW_00781)
156. Vervanging van een stemgerechtigd lid in het gezamenlijk Intern Auditcomité voor Stad 

en OCMW Gent - Goedkeuring (2019_GRMW_00785)

BEVOEGDHEID STAD

OPENBARE VERGADERING

B-punten

Bedrijfsvoering
Juridische Dienst en Kennisbeheer
30. EVA vzw Sodigent - Algemene vergadering van 25 juni 2019  -  Dagorde  - Kennisneming - 

Mandaat van de vertegenwoordigers van de Stad Gent - Goedkeuring 
(2019_GRMW_00765)

Departement Financiën
Team Hulpdiensten
32. Rekeningen van de Politie - dienstjaar 2018 - Vaststelling (2019_GRMW_00741)
Team Wonen, werk en ruimte
33. Overheidsopdracht van diensten - Ledigen en verwerken van parkeerautomaten en de 

ophaling en verwerking van geldwaarden afkomstig uit en leveringen van geld ten 
behoeve van de Stad Gent, diens verbonden rechtspersonen en het OCMW Gent (2 
percelen) - FIN/WWR/BT/001 - Bestek  - Vaststelling (2019_GRMW_00678)

Politie - Directie Beheer
Financiën en Middelen
35. Overheidsopdracht van leveringen - Aankoop, installatie en configuratie van ANPR-

camera's in twee dienstvoertuigen van de Politiezone Gent - Intekening op 
raamovereenkomst POL 2016-008 van de Politiezone Westkust - Goedkeuring 
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(2019_GRMW_00737)
36. Overheidsopdracht van leveringen voor de aankoop van dienstvoertuigen voor de 

Politiezone Gent - Intekening op raamovereenkomst 2016 R3 007 van de federale politie, 
raamovereenkomst SLS/2017/003/4104  van de Stad Gent en raamovereenkomst 
FORCMS-VUV-101 van de federale overheid - Goedkeuring (2019_GRMW_00752)

HRM
37. Operationeel kader - Openstellen van 3 niet-ingevulde vacante betrekkingen van 

inspecteur van politie voor de Wijkdienst en 6 niet-ingevulde vacante betrekkingen van 
inspecteur van politie voor de Interventiedienst - aspirantenmobiliteit 2019/2 - 
Goedkeuring (2019_GRMW_00748)

38.  Operationeel kader - Vacantverklaring van 35 betrekkingen - derde mobiliteitscyclus 
2019 - Goedkeuring (2019_GRMW_00750)

Staf
39. Overheidsopdracht van leveringen - Aankoop van een emotionele hulphond - 2019/0290 

- Prijsvraag - Vaststelling (2019_GRMW_00754)
Departement Stedelijke Ontwikkeling
Dienst Milieu en Klimaat
42. Stedelijke Adviesraad voor Milieu en Natuur (MiNaR) - advies 2019 01 aan het 

Stadsbestuur over het bestuursakkoord 2019-2024 - Kennisneming 
(2019_GRMW_00761)

43. Subsidiereglement voor energiebesparende maatregelen voor de periode 2014-2019 - 
Verlenging tot 31 december 2020 - Goedkeuring (2019_GRMW_00762)

44. Addendum nr. 3 bij de samenwerkingsovereenkomst 2016-2019 met het EVA REGent 
vzw  - Goedkeuring (2019_GRMW_00763)

Departement Facility Management
Dienst Vastgoed
47. Sluiten van een domeinconcessie voor een deel van het stadseigendom gelegen 

Vogelenzangpark 10-17, Gent - Goedkeuring (2019_GRMW_00642)
48. Sluiten van een overeenkomst voor de kosteloze verwerving van onroerende goederen 

gelegen te Wondelgem, Marie Curiestraat - Goedkeuring (2019_GRMW_00663)
49. Overeenkomst afwerking gevel alsook afstand gemene muur van het onroerend goed 

gelegen te Gent, Groendreef 19/23 - Goedkeuring (2019_GRMW_00664)
52. Sluiten van een huurovereenkomst voor het onroerend goed gelegen te Gent, 

Griendeplein 16 - Goedkeuring (2019_GRMW_00722)
53. Sluiten van een addendum nr. 1 aan de overeenkomst d.d. 26/06/2017 voor een deel 

van het onroerend goed, gelegen te Gent, Eddastraat 32 - Goedkeuring 
(2019_GRMW_00723)

54. Opdracht van diensten - Voorwaarden voor het aanstellen van een notaris met 
betrekking tot diensten van juridische aard ten behoeve van de Stad Gent - Goedkeuring 
(2019_GRMW_00724)

55. Sluiten van een huurovereenkomst voor een deel van het Balenmagazijn, gelegen te 
Gent, Getouwstraat 10 - Goedkeuring (2019_GRMW_00725)

57. Verkoop via bemiddeling door vastgoedkantoor van een stadseigendom gelegen te 
Mariakerke, Eeklostraat - Goedkeuring (2019_GRMW_00727)

Dienst FM Themagebouwen
59. Overheidsopdracht van werken: Realisatie project Griendeplein - 
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FAG/2019/017/INV/MB/4623 - Bestek - Vaststelling (2019_GRMW_00643)
60. Overheidsopdracht van werken - Sloop voormalig Open Huis Malem, Breendonkstraat 1, 

Gent - BOU/2018/044-ID 4547 - Bestek - Vaststelling (2019_GRMW_00667)
61. Overheidsopdracht van werken - Restauratie conventiegevels Sint-Veerleplein 9 en 10 - 

BOU/2018/039-ID 4527 - Bestek - Vaststelling (2019_GRMW_00668)
62. Overheidsopdracht van werken - Aanpassingswerken aan het Stedelijk Bewaarhuis 

Algemeen Politiecentrum Gent, Antonius Triestlaan 12, 9000 Gent - BOU/2018/049-ID 
4573 - Bestek - Vaststelling (2019_GRMW_00669)

65. Overheidsopdracht van werken - Raamovereenkomst voor het onderhoud van 
groendaken van diverse gebouwen binnen de groep Gent voor een periode van 4 jaar - 
FAG/2019/033/FDM/EXP/4716 - Vaststelling bestek - Beslissing tot afname - 
Goedkeuring (2019_GRMW_00671)

Dienst Aankoop en Logistiek - stad
66. Overheidsopdracht van leveringen - Raamovereenkomst voor het leveren en plaatsen 

van laadpalen voor elektrische voertuigen alsook bijhorende software - ECO/2019/004 - 
ID4627 - Bestek - Vaststelling (2019_GRMW_00728)

Dienst FM Onderwijs
67. Overheidsopdracht van  werken - Uitvoeren van isolatiewerken op de zolders van het 

SKI, Ottogracht 4 te Gent - BOU/2018/051-ID4590 - Bestek - Vaststelling 
(2019_GRMW_00729)

68. Overheidsopdracht van werken  voor de renovatie van het buitenschrijnwerk en de 
gevelbekleding 5de fase + renovatie van 3 platte daken + huur van een tijdelijke 
containerunit - Instituut Bert Carlier, Oudenaardsesteenweg 74 Gent - FEG/2019/007-
ID4657 - Bestek - Vaststelling (2019_GRMW_00730)

69. Overheidsopdracht van werken - Renovatie van 4 sanitaire blokken en aanpalende gang 
in de Hotelschool Gent - FEG/2019/030/TH/INV/4712 - Bestek - Vaststelling 
(2019_GRMW_00731)

Departement Stedelijke Ontwikkeling
Dienst Werk
71. EVA vzw wijk-werken Gent - Algemene vergadering van 28 juni 2019  -  Dagorde  - 

Kennisneming - Mandaat van de vertegenwoordigers van de Stad Gent - Goedkeuring 
(2019_GRMW_00769)

Departement Samenleven, Welzijn en Gezondheid
Medisch Sociaal Opvangcentrum
72. Revalidatieovereenkomst betreffende de exploitatie van het Medisch-Sociaal Centrum 

voor Druggebruikers (MSOC) - Goedkeuring (2019_GRMW_00675)
Departement Stedelijke Ontwikkeling
Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen
73. Definitieve vaststelling van de naam 'Hospicepad' voor het nieuwe fiets- en wandelpad 

binnen het project Scheldezicht ter hoogte van de Hundelgemsesteenweg 264 te 
Ledeberg - Vaststelling (2019_GRMW_00755)

74. Principiële vaststelling van de gedeeltelijke straatnaamwijziging van Kleindokkaai in 
'Geuzenbolwerkstraat' voor het verbindingsstraatje tussen het stuk Kleindokkaai gelegen 
langs het water en de Koopvaardijlaan te Gent en organisatie van een openbaar 
onderzoek - Stopzetting van de procedure - Principiële vaststelling van de gedeeltelijke 
straatnaamwijziging van Kleindokkaai in 'Ravelijnstraat' voor het verbindingsstraatje 
tussen het stuk Kleindokkaai gelegen langs het water en de Koopvaardijlaan te Gent en 
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organisatie van een openbaar onderzoek  - Goedkeuring (2019_GRMW_00739)
75. Principiële vaststelling van de naam 'Coomansheide' voor het nieuwe fiets- en 

wandelpad binnen de nieuwe verkaveling gelegen Vrouwenstraat 81-83 te Wondelgem 
en organisatie van een openbaar onderzoek - Goedkeuring (2019_GRMW_00756)

Bedrijfsvoering
Juridische Dienst en Kennisbeheer
79. Sogent -  Aanstellen van een commissaris, lid van het Instituut voor Bedrijfsrevisoren - 

Goedkeuring (2019_GRMW_00710)
80. Projectvereniging PROVAG - statutenwijziging, inclusief huishoudelijk reglement - 

Goedkeuring (2019_GRMW_00711)
Departement Financiën
Team Hulpdiensten
82. Hulpverleningszone Centrum: dotaties van de Stad Gent voor het dienstjaar 2019 - 

Wijziging (2019_GRMW_00742)
Departement Stedelijke Ontwikkeling
Projectbureau Ruimte
87. Overheidsopdracht van diensten - (COR/2019/004 – ID4713) - Raamovereenkomst voor 

het opmaken van lichtontwerpen en lichttechnische adviezen voor verschillende 
projecten in de Stad Gent - Goedkeuring (2019_GRMW_00657)

88. Samenwerkingsovereenkomst voor de aanleg van een fietsersbrug over de Ringvaart als 
verbinding tussen Evergem en Gent op fietssnelweg F42 parallel aan spoorweg L58 - 
Goedkeuring (2019_GRMW_00691)

89. Bestek van de Vlaamse Waterweg voor de studie van de fietsersbrug in de F42 over 
noordervak Ringvaart te Evergem/Gent - Goedkeuring (2019_GRMW_00690)

Dienst Monumentenzorg en Stadsarcheologie Gent
91. Restauratie van het als monument wettelijk beschermd gebouw Sint-Elisabethbegijnhof, 

Groot Begijnhof, 9040 Sint-Amandsberg. Convent 22 'Heilige Drievuldigheid'. UItbetaling 
tweede voorschot en saldo. - Goedkeuring (2019_GRMW_00692)

Departement Omgevingsvergunningen
Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning
92. OMV_2018153907 K - gewijzigde aanvraag - aanvraag omgevingsvergunning voor het 

oprichten van een residentieel project bestaande uit meerdere woonblokken met 
ondergrondse parking na sloop van de aanwezige gebouwen met bijhorende 
terreinaanlegwerken  - met openbaar onderzoek - Bomastraat  en Nieuwland 54, 9000 
Gent -  Zaak van de wegen - Goedkeuring (2019_GRMW_00648)

93. OMV_2019002164 K - aanvraag omgevingsvergunning voor de volledige heraanleg van 
de Spitaalpoortstraat, Serafijnstraat, deel van Louis Cloquetstraat,  deel van Kogelstraat,  
deel van Nieuwewijkstraat,  deel van Spijkstraat alsook het beluik in de 
Spitaalpoortstraat  - met openbaar onderzoek -  Zaak van de wegen - Goedkeuring 
(2019_GRMW_00649)

94. OMV_2018152161 R  - Omgevingsvergunningsaanvraag voor het verkavelen van gronden 
in 34 kavels bestemd voor maximum 65 woonentiteiten en het aanleggen van wegenis - 
met openbaar onderzoek - Oudenaardsesteenweg  en Smaragdstraat  - Zaak van de 
wegen - Goedkeuring (2019_GRMW_00683)

95. OMV_2019032387 R - aanvraag omgevingsvergunning voor de herbouw van 
Meulestedeburg Gent  - met openbaar onderzoek – Albatrosstraat, Meeuwstraat, 
Meulestedekaai, New-Orleansstraat, Pantserschipstraat, Wondelgemkaai, 
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Zeeschipstraat, 9000 Gent -  Zaak van de wegen - Goedkeuring (2019_GRMW_00684)
96. OMV_2019043309 R - aanvraag omgevingsvergunning voor aanpassingswerken aan de 

Philips Landsbergiuslaan en de Adrien de Gerlachestraat fase 1 : toegangsweg TWZ Volvo 
fase 2 : omleidingsweg Landsbergiuslaan  - met openbaar onderzoek - Adrien de 
Gerlachestraat - en Philips Landsbergiuslaan , 9000 Gent, 9042 , 9000 Gent en 9042  -  
Zaak van de wegen - Goedkeuring (2019_GRMW_00693)

97. OMV_2019028385 R  - Omgevingsvergunningsaanvraag voor het verkavelen van een 
perceel in 8 kavels voor halfopen en gesloten bebouwing en wegeniswerken - met 
openbaar onderzoek - Moortelputstraat 56 - Zaak van de wegen - Goedkeuring 
(2019_GRMW_00694)

Departement Stadsbouwmeester
Diensten van de Stadsbouwmeester
99. Deelname aan het Festival van de architectuur 2019 en samenwerkingsovereenkomst 

met Vlaams Architectuurinstituut - Goedkeuring (2019_GRMW_00682)
IVA Mobiliteitsbedrijf
Operationele uitvoering
100. Overheidsopdracht van diensten - Sluiten van een onderhoudscontract voor brand- en 

gasdetectie, ventilatie en RWA-installaties in diverse ondergrondse parkings te Gent - 
MB 04/2019 - Bestek - Vaststelling (2019_GRMW_00685)

Departement Stedelijke Ontwikkeling
Dienst Economie
108. Omzetting vordering op sogent in een investeringssubsidie in het kader van de 

definitieve afsluiting project Ryvissche - Goedkeuring (2019_GRMW_00655)
Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd
Jeugddienst
110. Nieuw reglement voor renteloze leningen aan eerstelijns plaatselijke 

jeugdwerkinitiatieven - Goedkeuring (2019_GRMW_00698)
111. Addendum bij de overeenkomst betreffende de toekenning van een investeringssubsidie 

en renteloze lening voor het jeugdlokaal in de Bibliotheekstraat z/n te Gent  - 
Goedkeuring (2019_GRMW_00699)

112. Toekenning van een nominatieve structurele subsidie voor de organisatie van Student 
Kick-Off 2019 - Goedkeuring (2019_GRMW_00700)

IVA Stedelijk Onderwijs Gent
113. Herstructurering  van basisschool het Prisma, de Tovertuin, de Boekenmolen, het Eiland 

en het Tandwiel - Goedkeuring (2019_GRMW_00696)
114. Herstructurering van de autonome kleuterschool Ter Leie, Bollekens I en Bollekens II - 

Goedkeuring (2019_GRMW_00697)
Centrum voor Leerlingenbegeleiding
115. Convenant tussen Freinetscholen Keerpunt vzw en iCLB enerzijds en tussen iCLB en CLB 

GO! Oudenaarde, CLB provincie Limburg anderzijds - Goedkeuring (2019_GRMW_00701)
IVA Stedelijk Onderwijs Gent
IVA Stedelijk Onderwijs Gent
116. Algemeen schoolreglement voor het buitengewoon secundair onderwijs - Wijziging 

(2019_GRMW_00702)
117. Centrumreglement voor het Centrum voor Volwassenenonderwijs Gent - Wijziging 

(2019_GRMW_00703)
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118. Centrumreglement voor het Centrum voor Leren en Werken Gent - Wijziging 
(2019_GRMW_00704)

119. Schoolreglement voor het basisonderwijs - Wijziging (2019_GRMW_00705)
120. Algemeen schoolreglement voor het secundair onderwijs - Wijziging 

(2019_GRMW_00706)
121. Academiereglement voor de academies van het Stedelijk Onderwijs Gent  - Wijziging 

(2019_GRMW_00707)
Departement Samenleven, Welzijn en Gezondheid
Dienst Welzijn en Gelijke Kansen
122. Toekenning van een nominatieve structurele subsidie aan de Stedelijke Adviesraad voor 

Personen met een Handicap (SAPH) voor de werking in 2019 - Goedkeuring 
(2019_GRMW_00621)

123. Toekenning van een nominatieve structurele subsidie aan de Stedelijke Adviesraad 
Etnisch-Culturele Diversiteit (AD REM) voor de werking in 2019 - Goedkeuring 
(2019_GRMW_00708)

Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd
Bibliotheek
125. Intentie tot aansluiting op het Eengemaakt Bibliotheeksysteem (EBS) en de 

Gemeenschappelijke Basisinfrastructuur voor openbare bibliotheken - Goedkeuring 
(2019_GRMW_00584)

Cultuurdienst
127. Samenstelling van de gemeentelijke cultuurraad - periode 2019-2021 - Goedkeuring 

(2019_GRMW_00635)
129. Subsidieovereenkomst voor de realisatie van een muziekproject in Nieuw-Gent - 

werkingsjaar 2019 - Goedkeuring (2019_GRMW_00640)
130. Samenwerkingsovereenkomst met betrekking tot de organisatie van de tentoonstelling 

‘Mat Collishaw – The Altar Piece’ - Goedkeuring (2019_GRMW_00712)
131. Tweede addendum bij de overeenkomst tot samenwerking met vzw Jazz en Muziek 

2014-2019 - Goedkeuring (2019_GRMW_00778)
Departement Stedelijke Ontwikkeling
Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning
132. Overheidsopdracht van  diensten - Raamovereenkomst voor de opmaak van 

(gebiedsgerichte) ruimtelijke structuurschetsen - ID 4733 – TDS/2019/001 - Bestek - 
Vaststelling (2019_GRMW_00718)

133. Voorlopige vaststelling van het ontwerp van gemeentelijk RUP nr. 171 'Sport- en 
recreatieve voorzieningen' - Vaststelling (2019_GRMW_00760)

Departement Facility Management
Dienst Vastgoed
135. Eredienst - Meerjarenplanwijziging 2014-2019 - dienstjaar 2019 (reeks 2) - van diverse 

kerkbesturen - Goedkeuring (2019_GRMW_00637)
136. Eredienst - Budgetwijziging 2019 (reeks 1) van diverse kerkbesturen.- Stadstoelage - 

Kennisneming (2019_GRMW_00636)
137. Erediensten - Renovatie verwarming, sanitair en riolering voor de kerk O.L.V. Mariakerke 

(Gent-Mariakerke) - Geldelijke tussenkomst van de Stad - Advies (2019_GRMW_00638)
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Departement Financiën
Team Bestuur en consolidatie
31. Jaarrekening Stad Gent dienstjaar 2018 - Vaststelling (2019_GRMW_00673)
Politie - Directie Beheer
Financiën en Middelen
34. Begroting over het dienstjaar 2019 - Begrotingswijzigingen nr. 1 - Gewone Dienst en nr. 2 

- Buitengewone Dienst. - Vaststelling (2019_GRMW_00753)
Departement Stedelijke Ontwikkeling
Dienst Wonen
40. Addendum bij de subsidieovereenkomst voor de ondersteuning van de algemene 

werking van het stedelijk verhuurkantoor voor de periode 01.10.2016 - 31.12.2019 - 
Goedkeuring (2019_GRMW_00661)

41. Nieuw lokaal toewijzingsreglement voor de sociale huurwoningen op het grondgebied 
van de Stad Gent 2019 - Goedkeuring (2019_GRMW_00662)

Dienst Milieu en Klimaat
45. Nieuw subsidiereglement voor milieuvriendelijke mobiliteit voor particulieren voor de 

periode 2019-2020 en nieuw subsidiereglement voor milieuvriendelijke mobiliteit voor 
rechtspersonen of zelfstandigen voor de periode 2019-2020 - Goedkeuring 
(2019_GRMW_00764)

Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd
Dienst Evenementen, Feesten, Markten en Foren
46. Nieuw subsidiereglement voor het aanpassen voertuigen ambulante activiteiten in het 

kader van de lage-emissiezone - Goedkeuring (2019_GRMW_00695)
Departement Facility Management
Dienst Vastgoed
50. Dossier Proeftuinstraat - Dwarsverbinding Ugent Hamerlandtragel- definitieve 

vaststelling rooilijnplan - definitief  onteigeningsbesluit( Onteigeningsplan - 
Motiveringsnota - Projectnota)  - Goedkeuring (2019_GRMW_00665)

51. Sluiten van een onderhandse overeenkomst voor de aankoop van een deel van een 
perceel grond gelegen te Gent, nabij de Reigerstraat/Ganzendries - Goedkeuring 
(2019_GRMW_00666)

56. Sluiten van een huurovereenkomst voor een deel van het stadseigendom gelegen te 
Gent, Zilverhof 34B - Goedkeuring (2019_GRMW_00726)

58. Sluiten van een ruilovereenkomst met betrekking tot het onroerend goed, gelegen te 
Sint-Amandsberg, Visitatiestraat 7 in eigendom van de Stad Gent, met het onroerend 
goed, gelegen te Sint-Amandsberg, Heilig-Hartplein 1+ en een perceel grond, gelegen te 
Sint-Amandsberg, Heilig-Hartplein 13, beiden in eigendom van de kerkfabriek Sint-
Amandus - Goedkeuring (2019_GRMW_00732)

Dienst FM Themagebouwen
63. Overheidsopdracht van diensten - Masterplan voor Lübecksite, met voorwaardelijk deel - 

ontwerpopdracht voor Stadsdepot Lübeck - BOU/2019/002-ID 4651 - Vaststelling 
(2019_GRMW_00720)

64. Overheidsopdracht van diensten - Studieopdracht voor een nieuwe 
bezoekersinfrastructuur, voor architecturale ingrepen en de omgevingsaanleg om de 
kwaliteit van de toeristische beleving te versterken, en voor de restauratie van een 
aantal ruimtes in het Gravensteen - BOU/2018/050-ID 4580 - Modelovereenkomst - 
Vaststelling (2019_GRMW_00721)

A-punten
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Departement HR - DBO
Data en planning
70. Stadspersoneel - Nieuwe algemene personeelsformatie Stad Gent. - Vaststelling 

(2019_GRMW_00624)
Departement Samenleven, Welzijn en Gezondheid
Dienst Preventie voor Veiligheid
76. Subsidieovereenkomst in het kader van de methodiekontwikkeling 'PleinPatrons' voor de 

periode 01/06/2019 - 31/12/2019 - Goedkeuring (2019_GRMW_00680)
Bedrijfsvoering
Dienst Bestuursondersteuning
77. Toekenning van de titel van ereschepen (GV) - Goedkeuring (2019_GRMW_00757)
Juridische Dienst en Kennisbeheer
78. Aanvraag van de Politiezone Gent tot het gebruik van mobiele camera' s (bodycams) op 

niet-besloten plaatsen alsook in voor het publiek toegankelijke besloten plaatsen en 
niet-voor het publiek toegankelijke besloten plaatsen  - Gentse Feesten, Overpoort, 
grootschalige evenementen en onverwachte ernstige rellen op het grondgebied van 
Politiezone Gent - Goedkeuring (2019_GRMW_00679)

81. Aanvraag van de Politiezone Gent tot het plaatsen en gebruiken van tijdelijke vaste 
camera's op niet-besloten plaatsen tijdens de Gentse Feesten 2019 - Advies 
(2019_GRMW_00738)

Departement Stedelijke Ontwikkeling
Projectbureau Ruimte
83. Addendum nr. 2 bij het Samenwerkingsprotocol Visie 'Water in de Stad' - Goedkeuring 

(2019_GRMW_00602)
84. Overeenkomst tot beëindiging van het addendum bij de samenwerkingsovereenkomst 

van 6 juli 2004 betreffende de herinrichting van het station en de stationsomgeving van 
Gent Sint-Pieters 'Voorontwerp en territoriale verdeling van het Koningin Mathildeplein' 
- Goedkeuring (2019_GRMW_00650)

85. Samenwerkingsovereenkomst betreffende de actualisatie van het masterplan publieke 
ruimte project Gent Sint-Pieters - Goedkeuring (2019_GRMW_00651)

86. Overheidsopdracht van diensten - Actualisatie masterplan publieke ruimte project Gent 
Sint-Pieters - COR/2018/003-ID4607 - Bestek - Vaststelling (2019_GRMW_00652)

Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen
90. Gedeeltelijke afschaffing van buurtweg nummer 9  (Alkstraat) te Gent  - Advies 

(2019_GRMW_00689)
Departement Omgevingsvergunningen
Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning
98. OMV_2018158735 R - aanvraag omgevingsvergunning voor het aanleggen van een 

nieuwe verbindingsweg Oostakker-Noord fase 1  - met openbaar onderzoek - 
Drieselstraat  en Smalleheerweg , 9041 Oostakker -  Zaak van de wegen - Goedkeuring 
(2019_GRMW_00773)

IVA Mobiliteitsbedrijf
Operationele uitvoering
101. Overheidsopdracht van diensten - Uitvoeren van bewakingsprestaties in de parkings te 

Gent - MB 03/2019 - Bestek - Vaststelling (2019_GRMW_00686)
102. Vastgestelde gemeentelijke aanvullende reglementen op het wegverkeer - Rapportering 

over de periode 6 april 2019 t.e.m. 17 mei 2019 - Kennisneming (2019_GRMW_00687)
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Projectenbureau
103. Nieuw reglement met betrekking tot de aansluiting van providers van mobiel parkeren 

tot het Gents Parkeer- en Verblijfsregister (GPR) - Goedkeuring (2019_GRMW_00688)
Beleid
104. Subsidieovereenkomst voor de promotie van autodelen in Gent - werkingsjaren 2019-

2020 - Goedkeuring (2019_GRMW_00759)
105. Retributiereglement voor het parkeren in parkeergarages van de Stad Gent - Wijziging 

(2019_GRMW_00767)
106. Reglement met betrekking tot de gemeentelijke parkeervergunning - Bijlage 1 'Lijst 

bewonerszones' - Bijlage 2 'Lijst parkeerzones' - Wijziging (2019_GRMW_00768)
Departement Stedelijke Ontwikkeling
Dienst Economie
107. Subsidieovereenkomst betreffende 'CAPTURE: een cleantech vlaggenschip voor 

Cleantech Cluster Regio Gent' - 2019 - Goedkeuring (2019_GRMW_00654)
Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd
Jeugddienst
109. Subsidieovereenkomst voor opstart jeugdatelier en inclusieve werking in Nieuw Gent - 

werkingsjaar 2019 - Goedkeuring (2019_GRMW_00656)
Departement Samenleven, Welzijn en Gezondheid
Dienst Welzijn en Gelijke Kansen
124. Nieuw subsidiereglement voor het toekennen van taxicheques voor individueel vervoer 

voor gezinnen met een beperkt inkomen in het kader van de invoering van de lage-
emissiezone - Goedkeuring (2019_GRMW_00709)

Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd
Cultuurdienst
126. Statuten van de gemeentelijke cultuurraad Gent - Wijziging (2019_GRMW_00634)
128. Toekenning van een nominatieve structurele subsidie aan diverse verenigingen voor de 

algemene jaarwerking 2019 - Goedkeuring (2019_GRMW_00639)
Departement Financiën
Team Bestuur en consolidatie
134. Autonoom Gemeentebedrijf sogent - Verslagen van de commissaris-revisor m.b.t. de 

jaarrekening 2018 en activiteitenverslag over 2018 - Kennisneming - Jaarrekeningen 
2018 en kwijting voor het boekjaar 2018 aan de bestuurders en aan de commissaris-
revisor - Kennisneming (2019_GRMW_00633)

Bedrijfsvoering
Dienst Bestuursondersteuning
138. Vervanging van een vertegenwoordiger van de Stad Gent in het managementteam van 

de ivzw Creative Ring - Goedkeuring (2019_GRMW_00770)
139. Vervanging van een vertegenwoordiger van de Stad Gent in de algemene vergadering 

van de ivzw Creative Ring - Goedkeuring (2019_GRMW_00771)
151. Aanduiding van een vertegenwoordiger van de Stad Gent op de algemene vergadering 

van 28 juni 2019 van North Sea Port SE - Goedkeuring (2019_GRMW_00780)
153. Vervanging van een vertegenwoordiger van de Stad Gent in de algemene vergadering 

van de EVA De Centrale vzw - Goedkeuring (2019_GRMW_00782)
154. Vervanging van een vertegenwoordiger van de Stad Gent in de algemene vergadering 

van de EVA Inburgering en Integratie vzw - Goedkeuring (2019_GRMW_00783)
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155. Vervanging van een vertegenwoordiger van de Stad Gent in de algemene vergadering 
van de EVA Muziekcentrum De Bijloke vzw - Goedkeuring (2019_GRMW_00784)

157. Voordracht van kandidaten ter vertegenwoordiging van de Stad Gent in het 
Toezichtsorgaan van North Sea Port SE - Goedkeuring (2019_GRMW_00792)

140. Benoeming van leden in de algemene commissies en bijzondere commissies - 
Goedkeuring (2019_GRMW_00775)

141. Notulen van de vergadering van de gemeenteraad van 27 mei 2019 - Goedkeuring 
(2019_GRMW_00777)

BESLOTEN VERGADERING

B-punten

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

preferentiële leeftijd (NAV/035/MM) - Goedkeuring (2019_GRMW_00653)
143. Non-activiteit voorafgaand aan de pensionering voor personeelsleden met een 

preferentiële leeftijd (NAV/036/VD) - Goedkeuring (2019_GRMW_00681)
144. Operationeel kader - Bepalen van de rangorde van de kandidaten en toewijzing en 

benoeming van 4 inspecteurs bij de Interventiedienst  in het kader van de eerste 
mobiliteitscyclus van 2019. - Goedkeuring (2019_GRMW_00744)

145. Operationeel kader - Bepalen van de rangorde van de kandidaten en aanwerving, 
toewijzing en benoeming van 1 commissaris van politie voor de 
Wijkdienst/Commissariaat Gent-Centrum van de Politiezone Gent in het kader van de 
vijfde mobiliteitscyclus van 2018. - Goedkeuring (2019_GRMW_00747)

146. Valorisatie burgerdiensten - administratief en logistiek kader - (VAL23/BW) - 
Goedkeuring (2019_GRMW_00751)

147. Ambtsneerlegging - vervroegd rustpensioen - DK - Kennisneming (2019_GRMW_00743)
148. Operationeel kader - Uitdiensttreding via mobiliteit - Kennisneming 

(2019_GRMW_00745)
149. Operationeel kader - Uitdiensttreding via mobiliteit - Kennisneming 

(2019_GRMW_00746)
150. Operationeel kader - Uitdiensttreding via mobiliteit - Kennisneming 

(2019_GRMW_00749)


