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BEVOEGDHEID STAD EN OCMW

OPENBARE VERGADERING

B-punten

Sociale Dienstverlening - Beleidsondersteuning
Staf Beleidsondersteuning
9. Rapportage Armoedebeleidsplan 2014-2019 - Kennisneming (2019_GRMW_00964)
Departement Stedelijke Ontwikkeling
Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen
10. Overheidsopdracht van diensten - Raamovereenkomst voor grondmechanisch 

onderzoek, infiltratiestudie, opmaak technisch verslag en sloopopvolgingsplan voor 
diverse projecten van Stad Gent, het Stadsontwikkelingsbedrijf (Sogent) en OCMW Gent 
- TDW/2019/016 - ID 4717 - Vaststelling bestek - Beslissing tot afname - Goedkeuring 
(2019_GRMW_00966)

Departement HR - Juridische ondersteuning
Juridische ondersteuning
11. Rechtspositieregeling Stad en OCMW Gent - Adoptie- en pleegouderverlof - Nieuw 

thematisch verlof voor mantelzorg - Correcties aan de maaltijdcheques - Functie van 
polyvalent technisch medewerker - Niet indienen attest van arbeidsongeschiktheid - 
Profylaxeverlof - Redactionele wijzigingen - Wijziging (2019_GRMW_00970)

Departement Facility Management
Dienst Aankoop en Logistiek - stad
12. Overheidsopdracht van leveringen - Raamovereenkomst voor het leveren en plaatsen 

van gordijnen - SLS/2019/030-ID4686 - Vaststelling bestek - Beslissing tot afname - 
Goedkeuring (2019_GRMW_01033)

BEVOEGDHEID STAD

OPENBARE VERGADERING

B-punten

Politie - Directie Beheer
Financiën en Middelen
13. Schenking door Politiezone Gent aan Kras Gent vzw, Kringloopwinkel Gent en 

Natuurpunt vzw gedurende de legislatuur 2019-2024 - Goedkeuring 
(2019_GRMW_00996)

14. Overheidsopdracht van leveringen - Aankoop van 4 draagbare en herlaadbare 
schijnwerpers - 2019/0615 - Prijsvraag - Vaststelling (2019_GRMW_00997)
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15. Overheidsopdracht van leveringen voor de aankoop  van 5  elektronische oorkappen met 
toebehoren  - Intekening op perceel 1 van de raamovereenkomst CD-MP-OO-60 van 
ASTRID nv  - Goedkeuring (2019_GRMW_01040)

Departement Stedelijke Ontwikkeling
Groendienst
16. Overheidsopdracht van diensten - Studieopdracht voor de realisatie van het 

Bloemekenspark - fase 3 - en de heraanleg Anjelierstraat, Boekweitstraat en een deel 
van de Maïsstraat - GD 05/2019 - Bestek - Vaststelling (2019_GRMW_01055)

Departement Facility Management
Dienst Vastgoed
cel erediensten
17. Eredienst - Meerjarenplanwijziging 2014-2019 - dienstjaar 2019 (reeks 4) - van het 

eredienstbestuur van de Sint-Niklaaskerk - Goedkeuring (2019_GRMW_01024)
18. Erediensten - Kerkfabriek  Sint-Bernadette - Vervangen verwarmingsinstallatie. 

Geldelijke tussenkomst van de Stad. - Advies (2019_GRMW_01025)
19. Eredienst - Budgetwijziging 2019 (reeks 3) van diverse kerkbesturen.- Stadstoelage - 

Kennisneming (2019_GRMW_01026)
Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd
Cultuurdienst
20. Toekenning van een nominatieve structurele subsidie aan diverse verenigingen voor de 

algemene jaarwerking 2019 - Goedkeuring (2019_GRMW_00980)
Staf
21. Toekenning van een nominatieve eenmalige subsidie voor  renovatie- en 

aanpassingswerken aan de concertzaal, de kapel en het Kraakhuis van Muziekcentrum 
de Bijloke  - Goedkeuring (2019_GRMW_00981)

Departement Stedelijke Ontwikkeling
Dienst Milieu en Klimaat
22. Subsidiereglement voor een stabiliteitsonderzoek van een dak en voor de aanleg van een 

groendak voor de periode 2014-2019 - Wijziging (2019_GRMW_01056)
Bedrijfsvoering
Dienst Protocol
23. Bijdrage voor 2019 en 2020 aan de werking van de Vereniging Eerste Poolse 

Pantserdivisie België vzw - Goedkeuring (2019_GRMW_01057)
Departement Facility Management
Dienst Vastgoed
24. Project sogent ‘Goedendagstraat – Community Land Trust Meulestede’ - Gedeeltelijke 

herziening van het gemeenteraadsbesluit van 25 april 2006 alsook kosteloze overdracht 
van een perceel grond gelegen te Gent, Goedendagstraat (lot 13) - Goedkeuring 
(2019_GRMW_00968)

25. Sluiten van een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van het onroerend goed 
gelegen aan de Gasmeterlaan te 9000 Gent, in fase 1B van het project 'Tondelier', 
appartement G114.402 met fietsstaanplaatsen F - 45, F - 46, F - 47 en F - 48.  - 
Goedkeuring (2019_GRMW_00969)

26. Sluiten van een overeenkomst  tot kosteloze verwerving van onroerend goed gelegen te 
Sint-Amandsberg, Regine Beerstraat - Goedkeuring (2019_GRMW_00989)

27. Sluiten van twee aankoopovereenkomsten met betrekking tot het lichten van een optie 
tot aankoop van diverse onroerende goederen gelegen te Gent, Evergemsesteenweg 
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lotnummers 29, 30, 32 en 46 - Goedkeuring (2019_GRMW_00990)
28. Verkoop in het kader van het project Herontwikkeling Gasmetersite 'Tondelier' fase 2A  

van 6 marktconforme appartementen en 4 autostaanplaatsen. - Goedkeuring 
(2019_GRMW_01030)

29. Lichten van een optie tot aankoop van het onroerend goed gelegen te Gent, Rerum-
Novarumplein 10 - Goedkeuring (2019_GRMW_01031)

Dienst FM Themagebouwen
30. Overheidsopdracht van werken - Raamovereenkomst herstellen/vernieuwen van 

kerkhofmuren en hekwerk op diverse begraafplaatsen grootgrondgebied Gent - 
FAG/2019/052/TDS/INV/4792 - Bestek - Vaststelling (2019_GRMW_00955)

31. Overheidsopdracht van diensten - Raamovereenkomst voor studieopdrachten voor 
architectuur, stabiliteit, technische uitrustingen en EPB (Energieprestatie en 
Binnenklimaat)-verslaggeving in diverse gebouwen van de Stad Gent - FAG/2019/020-ID 
4684 - Bestek - Vaststelling (2019_GRMW_00991)

32. Overheidsopdracht van werken  - FNO-site: slopen van de gelijkvloerse spinnerij en 
enkele aangrenzende gebouwen - FAG/2019/051 - ID 4779 - Bestek - Vaststelling 
(2019_GRMW_01032)

Dienst Onderwijsgebouwen - Bouwprojecten
33. Overheidsopdracht van werken - Sloop voormalig internaat Huis van het Kind, 

Steenakker 250, Gent - BOU/2018/014-ID 4398 - Bestek - Vaststelling 
(2019_GRMW_00992)

Dienst FM Onderwijs
34. Overheidsopdracht van werken - Renovatie sanitair internaat Het Huis van het Kind en 

STIBO De Harp - Pollepelstraat 15-17, Gent - FEG/2019/013-ID4673 - Bestek - Vaststelling 
(2019_GRMW_01075)

Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd
Dienst Toerisme
35. Toekenning van een nominatieve structurele subsidie aan Gentse verenigingen van 

toeristisch belang - 2019 - Goedkeuring (2019_GRMW_00956)
36. Toekenning van een nominatieve structurele subsidie voor het ondersteunen van 

opstartende B&B's en het promoten van Gent - 2019 - Goedkeuring 
(2019_GRMW_00972)

37. Subsidieovereenkomst voor het uitbouwen van een toeristische basiswerking voor jonge 
onafhankelijke (budget)reizigers in Gent - 2019 - Goedkeuring (2019_GRMW_01034)

Bedrijfsvoering
Juridische Dienst en Kennisbeheer
38. Uittreding van de Stad Gent als effectief lid uit de vzw “Toeristische ontsluiting West-

Vlaanderen - TO WVL” - Goedkeuring (2019_GRMW_00993)
Departement Financiën
Team Bestuur en consolidatie
39. Autonoom Gemeentebedrijf Kunsten en Design - Toekenning van een stadswaarborg in 

dossier Van Eyck - Goedkeuring (2019_GRMW_01037)
Departement Samenleven, Welzijn en Gezondheid
Dienst Welzijn en Gelijke Kansen
40. Verlenging van de subsidieovereenkomst voor de organisatie van 

sensibiliseringsactiviteiten ter preventie van vrouwelijke genitale verminking - periode 1 
november - 31 december 2019 - Goedkeuring (2019_GRMW_01038)
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Departement Stedelijke Ontwikkeling
Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen
41. Principiële vaststelling van de naam 'Wallebeekmeers' voor het fiets- en wandelpad aan 

de Papiermolenstraat, tussen de Mahatma Gandhistraat en de Brugsesteenweg te Gent 
en organisatie van een openbaar onderzoek - Goedkeuring (2019_GRMW_01051)

42. Principiële vaststelling van de namen 'Melkgracht' en 'Biesrek' voor de twee segmenten 
fiets- en wandelpad aan weerszijden van het brugje aan de Watersportbaan te Gent en 
organisatie van een openbaar onderzoek - Goedkeuring (2019_GRMW_01052)

Bedrijfsvoering - Internationale Relaties/Strategische Subsidies/Archief
 Dienst Strategische Subsidies
43. Subsidieovereenkomst  in het kader van het Urbact III-programma 2014-2020 voor het 

project ‘ROOF’ - Goedkeuring (2019_GRMW_00967)
44. Partnerschapsovereenkomst voor de projectverlenging i.k.v. het project 'Blue Green 

Infrastructure through Social Innovation' (BEGIN) van het Europese Interreg Noordzee 
Regioprogramma - Goedkeuring (2019_GRMW_00979)

45. Samenwerkingsovereenkomst betreffende het City of Things project "De creatie van 
open (iot) data awareness bij lokale overheden" - Goedkeuring (2019_GRMW_00995)

46. Samenwerkingsovereenkomst Interreg Europe project PROSPERA - Goedkeuring 
(2019_GRMW_01053)

Bedrijfsvoering
Juridische Dienst en Kennisbeheer
47. Aanvraag van de Politiezone Gent tot het verkrijgen van een principiële toestemming 

voor het zichtbaar gebruik van vaste camera's in een niet-besloten plaats, nl. de Zuid- en 
Overpoortbuurt - Goedkeuring (2019_GRMW_00973)

48. Aanvraag van de Politiezone Gent tot het verkrijgen van een principiële toestemming 
voor het zichtbaar gebruik van mobiele ANPR-camera' s op het grondgebied van 
Politiezone Gent - Goedkeuring (2019_GRMW_00974)

Dienst Bestuursondersteuning
49. Rapportering met betrekking tot overheidsopdrachten van dagelijks bestuur, 1ste 

kwartaal 2019 - Kennisneming (2019_GRMW_00976)
50. Rapportering met betrekking tot overheidsopdrachten van dagelijks bestuur, 2de 

kwartaal 2019 - Kennisneming (2019_GRMW_00975)
51. Voorstel van burgers: "Transparante herbestemming van de Sint-Annakerk met inspraak 

van burgers" - Goedkeuring (2019_GRMW_01028)
52. Geactualiseerd overzicht van de diverse organisaties, instellingen en vennootschappen 

met afgevaardigden van de Stad Gent . - Mandatenlijst - Kennisneming 
(2019_GRMW_01029)

Bedrijfsvoering - Strategische Coördinatie
Dienst Stedelijke Vernieuwing
53. Landinrichtingsproject Gentse Kanaalzone - Koppelingsgebieden, fase 1 - inrichtingsplan 

Rieme Oost: instemming financieel aandeel Stad Gent - Goedkeuring 
(2019_GRMW_01054)

Departement Stedelijke Ontwikkeling
Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen
54. Overheidsopdracht van diensten - opmaken van visualisaties voor diverse projecten in 

het kader van de (her)aanleg van publieke ruimte - TDW/2019/022 - ID 4794 - Bestek - 
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Vaststelling (2019_GRMW_00958)
Projectbureau Ruimte
55. Overheidsopdracht van diensten - Studieopdracht voor de realisatie van het project 

tramlijn Oude Dokken - COR/2019/006 - ID4751 - Bestek - Vaststelling 
(2019_GRMW_01012)

Departement Omgevingsvergunningen
Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning
56. OMV_2019036747 K - aanvraag omgevingsvergunning voor het aanleggen van het 

openbaar domein horende bij een beluik  - met openbaar onderzoek - Heernislaan , 9000 
Gent -  Zaak van de wegen - Goedkeuring (2019_GRMW_01013)

57. OMV_2019074527 K  - Omgevingsvergunningsaanvraag voor het wijzigen van de 
verkavelingsvoorschriften voor het geheel van de verkaveling en het opsplitsen van kavel 
N2 in 5 loten - met openbaar onderzoek - Koopvaardijlaan  en Schipperskaai  - Zaak van 
de wegen - Goedkeuring (2019_GRMW_01014)

58. OMV_2019052435 R - gewijzigde aanvraag - aanvraag omgevingsvergunning voor 
wegen- en rioleringswerken ten behoeve van de realisatie van 4 bouwvelden tussen de 
Poortakkerstraat en Buchtenstraat  - met openbaar onderzoek - Buchtenstraat - en 
Poortakkerstraat , 9051 Sint-Denijs-Westrem -  Zaak van de wegen - Goedkeuring 
(2019_GRMW_01015)

IVA Mobiliteitsbedrijf
Operationele uitvoering
59. Vastgestelde gemeentelijke aanvullende reglementen op het wegverkeer - Rapportering 

over de periode 19 juli 2019 t.e.m. 13 september 2019 - Kennisneming 
(2019_GRMW_01016)

IVA Stedelijk Onderwijs Gent
IVA Stedelijk Onderwijs Gent
60. Samenwerkingsovereenkomst betreffende de inrichting van ziekenhuisonderricht in 

twee vestigingsplaatsen van PC Dr. Guislain - Goedkeuring (2019_GRMW_01017)
Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd
Onderwijscentrum Gent
61. Subsidieovereenkomst voor voorschools traject voor kwetsbare ouders in het kader van 

kleuterparticipatie - Goedkeuring (2019_GRMW_01018)
62. Samenwerkingsovereenkomst voor het kosteloos ter beschikking stellen van lokalen in 

basisschool De Mandala voor de uitwerking van artistieke projecten voor leerlingen van 
de school en derden - schooljaar 2019-2020 - Goedkeuring (2019_GRMW_01058)

Centrum voor Leerlingenbegeleiding
63. Voorstel van aangepaste statuten van de vzw TOPunt - Goedkeuring 

(2019_GRMW_01019)
64. Samenwerkingsovereenkomst voor de uitbreiding van het personeelskader van het 

Interstedelijk Centrum voor Leerlingenbegeleiding in het kader van het multidisciplinair 
team - Goedkeuring (2019_GRMW_01020)

65. Samenwerkingsovereenkomst voor de uitbreiding van het personeelskader van het 
Interstedelijk Centrum voor Leerlingenbegeleiding in het kader van het Leraar in 
Opleiding-project (LIO) - Goedkeuring (2019_GRMW_01021)

66. Samenwerkingsovereenkomst voor de uitbreiding van het personeelskader van het 
Interstedelijk Centrum voor Leerlingenbegeleiding in het kader van Netoverschrijdend 
kwaliteitsbeleid - Goedkeuring (2019_GRMW_01022)
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Jeugddienst
67. Nieuw reglement Karweidienst voor jeugd(werk-)initiatieven - Goedkeuring 

(2019_GRMW_01023)
IVA Stedelijk Onderwijs Gent
68. Aanvaarding van de schenking van laptops aan de Freinetmiddenschool, Offerlaan 1 te 

Gent - Goedkeuring (2019_GRMW_00959)
69. Aanvaarding van de schenking van zitmeubilair aan de Freinetmiddenschool, Offerlaan 1 

te Gent - Goedkeuring (2019_GRMW_00960)
Bedrijfsvoering
Dienst Bestuursondersteuning
70. Vervanging van een vertegenwoordiger van de Stad Gent in de algemene vergadering 

van de opdrachthoudende vereniging Digipolis  - Goedkeuring (2019_GRMW_01061)
71. Vervanging van een vertegenwoordiger van de Stad Gent in de raad van bestuur van de 

opdrachthoudende vereniging Digipolis - Goedkeuring  - Goedkeuring 
(2019_GRMW_01062)

72. Vervanging van een vertegenwoordiger van de Stad Gent in de algemene vergadering 
van de EVA De Centrale vzw - Goedkeuring (2019_GRMW_01063)

73. Voordracht van kandidaten ter vertegenwoordiging van de Stad Gent in de raad van 
bestuur van WoninGent cvba-so. - Invulling van een vacante functie van bestuurder - 
Goedkeuring (2019_GRMW_01064)

74. Vervanging van een vertegenwoordiger van de Stad Gent in de algemene vergadering 
van de cvba De Gentse Haard - Goedkeuring (2019_GRMW_01065)

75. Voordracht van kandidaten ter vertegenwoordiging van de Stad Gent in de raad van 
bestuur van de cvba De Gentse Haard . - Invulling van een vacante functie van 
bestuurder - Goedkeuring (2019_GRMW_01066)

76. Benoeming van leden in de algemene commissies en bijzondere commissies - 
Goedkeuring (2019_GRMW_01067)

77. Notulen van de vergadering van de gemeenteraad van 23 en 24 september 2019 - 
Goedkeuring (2019_GRMW_01059)

BESLOTEN VERGADERING

B-punten

Politie - Directie Beheer
HRM
78. Ambtsneerlegging - vervroegd rustpensioen - BC - Kennisneming (2019_GRMW_00998)
79. Ambtsneerlegging - vervroegd rustpensioen - GD - Kennisneming (2019_GRMW_00999)
80. Ambtsneerlegging - vervroegd rustpensioen - DF - Kennisneming (2019_GRMW_01000)
81. Ambtsneerlegging - vervroegd rustpensioen - DBG - Kennisneming (2019_GRMW_01001)
82. Ambtsneerlegging - vervroegd rustpensioen - JL - Kennisneming (2019_GRMW_01002)
83. Ambtsneerlegging - vervroegd rustpensioen - BR - Kennisneming (2019_GRMW_01003)
84. Ambtsneerlegging - vervroegd rustpensioen - BG - Kennisneming (2019_GRMW_01004)
85. Ambtsneerlegging - vervroegd rustpensioen - CJ - Kennisneming (2019_GRMW_01005)
86. Ambtsneerlegging - vervroegd rustpensioen - VDER - Kennisneming 

(2019_GRMW_01006)
87. Ambtsneerlegging - vervroegd rustpensioen - DBM - Kennisneming 

(2019_GRMW_01007)
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88. Ambtsneerlegging - vervroegd rustpensioen - TM - Kennisneming (2019_GRMW_01008)
89. Ambtsneerlegging - vervroegd rustpensioen - BP - Kennisneming (2019_GRMW_01009)
90. Ambtsneerlegging - vervroegd rustpensioen - PP - Kennisneming (2019_GRMW_01010)
91. Operationeel kader - Uitdiensttreding via mobiliteit - Kennisneming 

(2019_GRMW_01041)
92. Operationeel kader - Uitdiensttreding via mobiliteit - Kennisneming 

(2019_GRMW_01042)
93. Operationeel kader - Uitdiensttreding via mobiliteit - Kennisneming 

(2019_GRMW_01043)
94. Administratief kader - Uitdiensttreding via mobiliteit - Kennisneming 

(2019_GRMW_01048)
95. Ambtshalve opruststelling wegens het bereiken van de uiterste leeftijdsgrens - FAM - 

Goedkeuring (2019_GRMW_01011)
96. Operationeel kader - Bepalen van de rangorde van de kandidaten en toewijzing en 

benoeming van 1 inspecteur bij de Interventiedienst van de Politiezone Gent in het kader 
van de derde mobiliteitscyclus van 2019 - Goedkeuring (2019_GRMW_01044)

97. Operationeel kader - Bepalen van de rangorde van de kandidaten en aanwerving, 
toewijzing en benoeming van 1 commissaris van politie voor de Dienst Intern Toezicht  
van de Politiezone Gent in het kader van de tweede mobiliteitscyclus van 2019 - 
Goedkeuring (2019_GRMW_01045)

98. Operationeel kader - Bepalen van de rangorde van de kandidaten en toewijzing en 
benoeming van 1 inspecteur bij de Stafdienst van de Politiezone Gent in het kader van de 
derde mobiliteitscyclus van 2019 - Goedkeuring (2019_GRMW_01046)

99. Operationeel kader - Basiskader - Bijkomende aanwerving, toewijzing en benoeming van 
1 inspecteur van politie voor de Stafdienst van de Politiezone Gent in het kader van de 
derde mobiliteitscyclus van 2019 - Goedkeuring (2019_GRMW_01047)

100. Operationeel kader - Bepalen van de rangorde van de kandidaten en toewijzing en 
benoeming van 4 inspecteurs bij de Dienst Operationele Acties van de Politiezone Gent 
in het kader van de derde mobiliteitscyclus van 2019 - Goedkeuring 
(2019_GRMW_01049)

101. Operationeel kader - Bepalen van de rangorde van de kandidaten en toewijzing en 
benoeming van 5 inspecteurs bij de Verkeersdienst van de politiezone Gent in het kader 
van de derde mobiliteitscyclus van 2019 - Goedkeuring (2019_GRMW_01050)

Bedrijfsvoering
Juridische Dienst en Kennisbeheer
102. Burgemeestersbevel van 10 oktober 2019 tot verplichte sluiting van horecazaak 'Karatay' 

(Muidepoort 39, 9000 Gent) gedurende een periode van 6 maanden - Kennisneming 
(2019_GRMW_01076)


