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BEVOEGDHEID STAD EN OCMW

OPENBARE VERGADERING

B-punten

Departement Samenleven, Welzijn en Gezondheid
Dienst Welzijn en Gelijke Kansen
10. Kaderovereenkomst voor het gebruik van Sociaal Tolken en Vertalen en addenda - 

Goedkeuring (2020_GRMW_00022)

BEVOEGDHEID STAD

OPENBARE VERGADERING

B-punten

Politie - Directie Beheer
HRM
11. Operationeel kader - Openstellen van 1 niet-ingevulde vacante betrekking in het kader 

van het erratum van de derde mobiliteit van 2019 van inspecteur van politie voor de 
Wijkdienst - aspirantenmobiliteit 2020-A1 - Goedkeuring (2020_GRMW_00073)

Departement Financiën
Team Bestuur en consolidatie
12. Circusplaneet  vzw  - Toekenning van een stadswaarborg in dossier circuskerk  - 

Goedkeuring (2020_GRMW_00043)
Dienst Belastingen
13. Retributie op grafconcessies - Wijziging (2020_GRMW_00089)
Team Hulpdiensten
14. Hulpverleningszone Centrum: gewijzigde dotaties van Stad Gent voor het dienstjaar 2020 

- Goedkeuring (2020_GRMW_00045)
Bedrijfsvoering - Internationale Relaties/Strategische Subsidies/Archief
 Dienst Strategische Subsidies
15. Project PlastiCity - wijze van aanrekening in de gemeenschappelijke coördinatiekosten - 

Goedkeuring (2020_GRMW_00005)
Departement Stedelijke Ontwikkeling
Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen
16. Principiële vaststelling van de naam 'Rita Uyttendaelestraat' voor een aan te leggen weg 

uitgevend op de Moortelputstraat te Drongen - Goedkeuring (2020_GRMW_00011)
17. Principiële vaststelling van de naam 'Novaretzpad' voor een aan te leggen pad tussen de 

Toemaattragel en de Foreestelaan te Gent - Goedkeuring (2020_GRMW_00012)
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18. Principiële vaststelling van de gewijzigde namen 'Marguerite Legotstraat' en 'Huguette 
Ingelaerestraat' voor delen van de Keiskantstraat  te Drongen - Goedkeuring 
(2020_GRMW_00018)

19. Principiële vaststelling van de naam 'Liniestraat' voor de nieuwe wegenis binnen de 
verkaveling gelegen Speistraat te Mariakerke - Goedkeuring (2020_GRMW_00046)

20. Principiële vaststelling van de gedeeltelijke straatnaamwijziging van Martelaarslaan in 
'Bijlokemeers' voor het doodlopende stuk aan de achterzijde van de Groot-Brittanniëlaan 
te Gent - Goedkeuring (2020_GRMW_00047)

21. Principiële vaststelling van de naam 'Bombardementstraat' voor de nieuwe 
ontsluitingsweg Riemekaai-noord in Terdonk - Goedkeuring (2020_GRMW_00048)

22. Principiële vaststelling van de namen 'Smaragdstraat', 'Turkooispad', 'Amethistpad' en 
'Kwartspad' voor de doortrekking van de reeds bestaande Smaragdstraat en voor de 
nieuwe wegenis binnen de verkaveling gelegen Smaragdstraat - Oudenaardsesteenweg 
te Gent - Goedkeuring (2020_GRMW_00049)

23. Definitieve vaststelling van de namen 'Melkgracht' en 'Biesrek' voor de twee segmenten 
fiets- en wandelpad aan weerszijden van het brugje aan de Watersportbaan te Gent - 
Vaststelling (2020_GRMW_00050)

24. Principiële vaststelling van de namen 'Korenstuk', 'Elsakker', 'Zwanenbulksken' en 
'Wegelstuk' voor aan te leggen wegen in een verkaveling uitgevend op de 
Baarledorpstraat te Drongen - Goedkeuring (2020_GRMW_00051)

25. Definitieve vaststelling van de naam ‘Wallebeekmeers' voor het fiets- en wandelpad aan 
de Papiermolenstraat, tussen de Mahatma Gandhistraat en de Brugsesteenweg te Gent - 
Vaststelling (2020_GRMW_00052)

26. Principiële vaststelling van de naam 'Nieuwmeerspad' voor het fiets- en wandelpad van 
de Corneel Heymanslaan tot het fietspad langs de R4 Binnenring-Zwijnaarde - 
Goedkeuring (2020_GRMW_00053)

27. Principiële vaststelling van de namen 'Albaliweg', 'Siriusstraat', Polarisstraat' en 
'Mizarweg' voor aan te leggen wegen in een verkaveling uitgevend op het Zuidbroek te 
Mariakerke - Goedkeuring (2020_GRMW_00054)

28. Principiële vaststelling van de namen ‘Homa Darabistraat’ en ‘Benazir Bhuttostraat’ voor 
de nieuwe wegenis binnen de verkaveling Zomerwee/Nijverheidskaai te Sint-
Amandsberg - Goedkeuring (2020_GRMW_00055)

29. Principiële vaststelling van de namen 'Sporewegel', 'Deborah Lambillottepad', 'Eliane 
Vogel-Polskypad' en 'Augusta De Taeyepad' voor de wegenis binnen het nieuwe 
cohousingproject gelegen aan het Bijgaardepark, op de voormalige Malmarsite te Gent - 
Goedkeuring (2020_GRMW_00056)

30. Principiële vaststelling van de naam 'Ratelaarweg' voor de weg tussen de 
Antwerpsesteenweg en de Antwerpsevoetweg, uitgevend op het Potuitpark, te Sint-
Amandsberg - Goedkeuring (2020_GRMW_00057)

31. Principiële vaststelling van de naam 'Elisabeth Drorypad' voor de nieuwe wegenis binnen 
de verkaveling gelegen Thomas Edisonstraat/Staf Bruggenstraat te Sint-Amandsberg - 
Goedkeuring (2020_GRMW_00058)

Bedrijfsvoering
Juridische Dienst
32. EVA vzw Sodigent - Algemene vergadering van 17 december 2019  -  Dagorde  - 

Kennisneming - Mandaat van de vertegenwoordigers van de Stad Gent - Bekrachtiging 
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(2020_GRMW_00039)
33. EVA vzw De Fietsambassade Gent - Algemene vergadering van 23 januari 2020  -  

Dagorde  - Kennisneming - Mandaat van de vertegenwoordigers van de Stad Gent - 
Goedkeuring (2020_GRMW_00090)

Departement Stedelijke Ontwikkeling
Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen
34. Overeenkomst betreffende de coördinatie tussen infrastructuurwerken en bouwwerken 

project Biezenstuk 33-57 - Goedkeuring (2020_GRMW_00019)
35. Overeenkomst met  AWV voor de aanleg van een onderdoorgang voor fietsers en 

voetgangers onder de Drongensesteenweg ter hoogte van de Griendijkbrug te Gent - 
Goedkeuring (2020_GRMW_00025)

36. Overeenkomst betreffende het gebruik van grond in functie van een kadeverlaging ter 
hoogte van het Baudelohof te Gent - Goedkeuring (2020_GRMW_00026)

37. Overeenkomst betreffende het gebruik van grond in functie van een kadeverlaging en 
omgevingsaanleg ter hoogte van de Krook te Gent - Goedkeuring (2020_GRMW_00027)

38. Overeenkomst met de Vlaamse Waterweg betreffende de bouw van een 
fietsonderdoorgang ter hoogte van de Drongensesteenweg te Gent - Goedkeuring 
(2020_GRMW_00028)

39. Overeenkomst betreffende de bouw van een fietsonderdoorgang en aanleg van een 
fietspad ter hoogte van de Contributiebrug te Gent - Goedkeuring (2020_GRMW_00029)

40. Overeenkomst betreffende de heraanleg van de fietsonderdoorgang ter hoogte van de 
Ekkergembrug te Gent - Goedkeuring (2020_GRMW_00030)

IVA Mobiliteitsbedrijf
Projectenbureau
41. Overheidsopdracht van diensten - Ondersteuning van het stedelijk verkeersmodel Gent / 

verkeersmodel vervoerregio Gent en de ontwikkeling van het fiets- en parkeermodel (2 
percelen) - MB14/2019 - Bestek - Vaststelling (2020_GRMW_00020)

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

over de periode 9 november 2019 t.e.m. 13 december 2019 - Kennisneming 
(2020_GRMW_00031)

43. Replicatie overeenkomst in het kader van het Urban Innovative Actions-project 'Traffic 
Management as a Service'  - Goedkeuring (2020_GRMW_00032)

Ondersteuning
44. 'Reglement over het individueel bezoldigd personenvervoer' - Wijziging 

(2020_GRMW_00033)
Bedrijfsvoering
Juridische Dienst en Kennisbeheer
45. Samenwerkingsovereenkomst 2020-2025 tussen Stad Gent en EVA vzw De 

Fietsambassade Gent - Goedkeuring (2020_GRMW_00024)
Departement Omgevingsvergunningen
Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning
46. OMV_2019067154 K - aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van een 

nieuwe fietsonderdoorgang ter hoogte van de Ekkergembrug na het slopen van de 
bestaande onderdoorgang  - zonder openbaar onderzoek  - Einde Were -, 
Herdenkingslaan , Leiekaai  en Rooigemlaan , 9000 Gent -  Wijziging van een 
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gemeenteweg - Goedkeuring (2020_GRMW_00034)
Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd
Sportdienst
47. Subsidieovereenkomst voor de Kevin De Bruyne Cup U 15 - Outdoor Internationaal 

Jeugdvoetbaltornooi - werkingsjaar 2020 - Goedkeuring (2020_GRMW_00003)
48. Subsidieovereenkomst voor het Gents Boksgala - werkingsjaar 2020 - voor- en 

najaarseditie - Goedkeuring (2020_GRMW_00004)
49. Overeenkomst houdende samenwerking m.b.t. de Omloop het Nieuwsblad voor de 

periode 2020 t.e.m. 2025  - Goedkeuring (2020_GRMW_00076)
Departement Stedelijke Ontwikkeling
Dienst Economie
50. Beëindigen van het lidmaatschap van de ivzw Creative Ring en van het mandaat van de 

vertegenwoordiger van de Stad Gent - Goedkeuring (2020_GRMW_00077)
Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd
Jeugddienst
51. Nieuw Reglement voor verkiezing Student van het Jaar  - Goedkeuring 

(2020_GRMW_00078)
Departement Samenleven, Welzijn en Gezondheid
Dienst Welzijn en Gelijke Kansen
52. Nieuw reglement 'Samen aan Zet. Subsidiereglement voor initiatieven die ontmoeting, 

samenleven en emancipatie bevorderen'  - Goedkeuring (2020_GRMW_00021)
53. Subsidieovereenkomst voor onthaalwerking en deelname aan het praktijkonderzoek 

traject middenveld voor werkingsjaar 2020 - Goedkeuring (2020_GRMW_00079)
AGB Erfgoed
Museum over Industrie, Arbeid en Textiel
54. Herbestemmen en afstoten van objecten en deelcollecties van het Industriemuseum en 

het Huis van Alijn  - Goedkeuring (2020_GRMW_00007)
Algemeen Directeur
Kabinet van de Algemeen Directeur
55. Rapportering gebruik skybox 1 - Ghelamco arena - Kennisneming (2020_GRMW_00091)
Departement Facility Management
Dienst Vastgoed
cel erediensten
56. Eredienst - Budgetwijziging 2019 (reeks 5) van Heilig Hart  (Mariakerke) - Kennisneming 

(2020_GRMW_00008)
57. Eredienst - Meerjarenplan 2020-2025 (reeks 2) van diverse kerkbesturen - Goedkeuring 

(2020_GRMW_00015)
58. Sluiten van een overeenkomst tot kosteloze verwerving van het onroerend goed gelegen 

te 9000 Gent, Fritz De Beulestraat - Goedkeuring (2020_GRMW_00009)
59.  Lichten van een optie tot aankoop van onroerende goederen gelegen in de Peter 

Benoitlaan te Gentbrugge - Goedkeuring (2020_GRMW_00016)
60. Lichten van een optie tot kosteloze verwerving van het onroerend goed gelegen te 

Ledeberg, Fransevaart 28. - Goedkeuring (2020_GRMW_00037)
61. Verlenging ingebruikname van een deel van het onroerend goed, gelegen te Gent, 

tussen de Daniël Kinetstraat en de Singel - Goedkeuring (2020_GRMW_00038)
62. Sluiten van een verkoopovereenkomst m.b.t. het onroerend goed Sint - Veerleplein +9, 



5 van 7

vestigen van een last van publiek sanitair en erfdienstbaarheden van elektriciteitskasten, 
beëindigen van erfdienstbaarheid conventiegevel. - Goedkeuring (2020_GRMW_00087)

Dienst FM Themagebouwen
63. Overheidsopdracht van werken - Restauratie conventiegevel Burgstraat 10 - 

FAG/2019/064 - ID 4851 - Bestek - Vaststelling (2020_GRMW_00010)
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 - Contract - Vaststelling 
(2020_GRMW_00035)

Dienst FM Onderwijs
65. Overheidsopdracht van werken - Slopen van voormalige leslokalen en omgevingswerken 

op de campus Leerdorp fase 2 - BOU/2018/038-ID 4511 - Bestek - Vaststelling 
(2020_GRMW_00036)

Departement Stedelijke Ontwikkeling
Dienst Werk
66. Subsidieovereenkomst tussen het stadsbestuur van Gent en het Vlaams Centrum voor 

vorming en vervolmaking in de horecasector vzw, voor de sectorale acties in de 
horecasector, in het kader van het Gentse Arbeidspact, voor de werkingsjaren 2020-
2021. - Goedkeuring (2020_GRMW_00040)

67. Overeenkomsten in het kader van het project Mobiel Arbeidsteam Gent - Goedkeuring 
(2020_GRMW_00041)

68. Partnerschapsovereenkomst in het kader van het ESF-project 'Open Hiring' - periode 
1/1/2020 tot 31/12/2021 - Goedkeuring (2020_GRMW_00042)

Bedrijfsvoering
Dienst Bestuursondersteuning
69. Ontslag van een bestuurder en benoeming van een nieuwe bestuurder in de raad van 

bestuur van het AGB Kunsten en Design - Goedkeuring (2019_GRMW_01232)
70. Voordracht van een vertegenwoordiger van de Stad Gent als lid en als afgevaardigde in 

de raad van bestuur van de Vlaamse Vereniging van Ambtenaren en Beambten van de 
Burgerlijke Stand (VLAVABBS) - Goedkeuring (2020_GRMW_00092)

71. Benoeming van leden in de algemene commissies en bijzondere commissies - 
Goedkeuring (2020_GRMW_00082)

72. Notulen van de vergadering van de gemeenteraad van 16, 17 en 18 december 2019 - 
Goedkeuring (2020_GRMW_00081)

Voorstel tot raadsbesluit

IR 1. Voorstel tot raadsbesluit van Sonja Welvaert - Structureel openen winteropvang op 1 
november vanaf 2020  (2020_VVB_00003)

IR 2. Voorstel tot raadsbesluit van Tom De Meester - Resolutie Openbaar Vervoer Gent  
(2020_VVB_00004)

Interpellaties

IR 3. Interpellatie van Adeline Blancquaert - Gent komt op tegen lgbtqi+ foob geweld  
(2020_IP_00001)
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BESLOTEN VERGADERING

B-punten

Politie - Directie Beheer
HRM
73. Operationeel kader - Bepalen van de rangorde van de kandidaten en aanwerving, 

toewijzing en benoeming van 1 hoofdinspecteur van politie met bijzondere specialisatie 
politieassistent voor de Wijkdienst van de Politiezone Gent in het kader van de vierde 
mobiliteitscyclus van 2019 - Goedkeuring (2020_GRMW_00059)

74. Operationeel kader - Bepalen van de rangorde van de kandidaten en aanwerving, 
toewijzing en benoeming van 1 hoofdinspecteur voor de Dienst Informatie, Analyse en 
Kennisbeheer van de Politiezone Gent in het kader van de vierde mobiliteitscyclus van 
2019 - Goedkeuring (2020_GRMW_00060)

75. Operationeel kader - Bepalen van de rangorde van de kandidaten en toewijzing en 
benoeming van 2 inspecteurs bij de Wijkdienst in het kader van de vierde 
mobiliteitscyclus van 2019 - Goedkeuring (2020_GRMW_00061)

76. Operationeel kader - Bepalen van de rangorde van de kandidaten en aanwerving, 
toewijzing en benoeming van 1 commissaris van politie voor de 
Wijkdienst/Commissariaat Sint-Amandsberg van de Politiezone Gent in het kader van het 
erratum van de derde mobiliteitscyclus van 2019 - Goedkeuring (2020_GRMW_00062)

77. Administratief en logistiek kader - Bepalen van de rangorde van de kandidaten, 
toewijzing en benoeming van 2 maatschappelijke assistenten (bijzondere graad) voor de 
Dienst Maatschappelijke Zorg in het kader van de vierde mobiliteitscyclus 2019 - 
Goedkeuring (2020_GRMW_00063)

78. Toekenning van een rente na arbeidsongeval aan een personeelslid van de Politiezone 
Gent (FM) - Goedkeuring (2020_GRMW_00064)

79. Toekenning van een rente na arbeidsongeval aan een personeelslid van de Politiezone 
Gent (BN) - Goedkeuring (2020_GRMW_00065)

80. Toekenning van een rente na arbeidsongeval aan een personeelslid van de Politiezone 
Gent (CVDN) - Goedkeuring (2020_GRMW_00066)

81. Operationeel kader - Bepalen van de rangorde van de kandidaten en toewijzing en 
benoeming van 2 inspecteurs bij de Dienst Zonale Sturing  in het kader van de vierde 
mobiliteitscyclus van 2019 - Goedkeuring (2020_GRMW_00068)

82. Toekenning van een rente na arbeidsongeval aan een personeelslid van de Politiezone 
Gent (KDM) - Goedkeuring (2020_GRMW_00069)

83. Toekenning van een rente na arbeidsongeval aan een personeelslid van de Politiezone 
Gent (NK) - Goedkeuring (2020_GRMW_00070)

84. Operationeel kader - Bepalen van de rangorde van de kandidaten en aanwerving, 
toewijzing en benoeming van 1 commissaris van politie voor de Dienst Zonale Sturing 
van de Politiezone Gent in het kader van de vierde mobiliteitscyclus van 2019 - 
Goedkeuring (2020_GRMW_00071)

85. Administratief en logistiek kader - Rangorde van de kandidaten en aanwerving en 
benoeming van 1 calog niveau C voor de Interventiedienst via externe statutaire werving 
- Goedkeuring (2020_GRMW_00072)

86. Administratief en logistiek kader - Rangorde van de kandidaten en aanwerving en 
benoeming van 1 calog niveau C voor de dienst Informatie, Analyse en Kennisbeheer via 



7 van 7

externe statutaire werving - Goedkeuring (2020_GRMW_00074)
87. Operationeel kader - Uitdiensttreding via mobiliteit - Kennisneming 

(2020_GRMW_00067)
88. Ambtsneerlegging - vervroegd rustpensioen - BE - Kennisneming (2020_GRMW_00075)
Bedrijfsvoering
Juridische Dienst
89. Dading - schade aan woningen - project Gent Sint-Pieters (C.2013-2098/JM/IVR) - 

Goedkeuring (2020_GRMW_00044)


