
De gemeenteraad 

Agenda van de vergadering van 25 mei 2020 en 26 mei 2020

OPENBARE VERGADERING

B-punten

Departement Stedelijke Ontwikkeling
Dienst Werk
20. Het Beroepenhuis vzw  - Ontwerp van statutenwijziging  - Goedkeuring 

(2020_GRMW_00426)
22. Projectovereenkomst in het kader van fase 2 van het project '(Re)-Activate. Participatie 

van de niet-actieve arbeidsreserve op de Gentse arbeidsmarkt' in het kader van de ESF-
oproep 455. Projectperiode 01 februari 2020 - 31 december 2021  - Goedkeuring 
(2020_GRMW_00473)

23. EVA vzw wijk-werken Gent - Algemene vergadering van 11 juni 2020 -  Dagorde  - 
Kennisneming - Mandaat van de vertegenwoordigers van de Stad Gent - Goedkeuring 
(2020_GRMW_00474)

Dienst Milieu en Klimaat
25. Omgevingscontract voor de ondersteuning bij de uitvoering van gezamenlijke 

doelstellingen op het vlak van omgeving, milieu en klimaat - periode 2020-2025  - 
Goedkeuring (2020_GRMW_00252)

Groendienst
30. Samenwerkingsovereenkomst over infrastructuurprojecten bouwvelden 1 en 3 in Nieuw 

Gent - Goedkeuring (2020_GRMW_00400)
31. Overeenkomst voor hergebruik van het waardevol grafmonument Van Hulle op de 

Westerbegraafplaats  - Goedkeuring (2020_GRMW_00423)
32. Overeenkomst voor hergebruik van het waardevol grafmonument Vander Kamer op de 

Westerbegraafplaats te Gent - Goedkeuring (2020_GRMW_00489)
33. Overeenkomst voor hergebruik van het waardevol grafmonument van Martroye Pauline  

op de begraafplaats van Sint-Amandsberg - Goedkeuring (2020_GRMW_00490)
Dienst Monumentenzorg en Stadsarcheologie Gent
34. Aanvaarding van de schenking van het archeologisch ensemble afkomstig van het 

archeologisch vooronderzoek aan de Heerweg-Noord te Zwijnaarde - Goedkeuring 
(2020_GRMW_00437)

35. Aanvaarding van de schenking van het archeologisch ensemble aangetroffen tijdens het 
archeologisch onderzoek in de Abeelstraat te Gent - Goedkeuring (2020_GRMW_00438)

36. Aanvaarding van de schenking van het archeologisch ensemble aangetroffen tijdens het 
archeologisch vooronderzoek aan de  Woestijnegoedlaan 9-11 te Wondelgem - 
Goedkeuring (2020_GRMW_00439)

Hoogdringende punten
HD 2 Aanvraag van de Politiezone Gent voor het inzetten van twee tijdelijke vaste camera's in het kader van de 
overlastproblematiek aan de Brugse Poort - Goedkeuring
  
HD 3 Bekrachtiging van de "Verordening van de Burgemeester met maatregelen tot veilige heropstart van de openbare 
markten teneinde de verdere verspreiding van het corona virus te beperken" van 19 mei 2020 - Bekrachtiging 
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37. Aanvaarding van de schenking van een archeologische collectie - Goedkeuring 
(2020_GRMW_00440)

38. Aanvaarding van de schenking van het archeologisch ensemble afkomstig van het 
archeologisch onderzoek aan de Sint-Michielsstraat te Gent - Goedkeuring 
(2020_GRMW_00441)

39. Aanvaarding van de schenking van het archeologisch ensemble aangetroffen tijdens 
twee archeologische onderzoeken aan de Karel De Bondtlaan te Drongen - Goedkeuring 
(2020_GRMW_00442)

40. Aanvaarding van de schenking van het archeologisch ensemble aangetroffen tijdens 
archeologisch vooronderzoek aan de Sint-Lievenspoortstraat 129 te Gent - Goedkeuring 
(2020_GRMW_00443)

Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen
41. Samenwerkingsovereenkomst betreffende de bouw van de nieuwe Meulestedebrug te 

Gent inclusief rioleringswerken, omgevingsaanleg en fietsonderdoorgang - Goedkeuring 
(2020_GRMW_00444)

43. Principiële vaststelling van de naam 'Zuidledepark' voor het park ten zuiden van het 
Zuidledeplein, tussen de Langerbruggekaai en de gemeentegrens met Evergem, te Gent - 
Vaststelling (2020_GRMW_00503)

44. Principiële vaststelling van de namen 'Vennet', 'Krone', 'Harlekijnbloempad' en 
Graanleliepad' voor de nieuwe wegen binnen de verkaveling aan de Oude Brusselseweg 
te Gentbrugge (site Treillarmé) - Vaststelling (2020_GRMW_00504)

45. Principiële vaststelling van de naam 'Cecile Vereeckenstraat' voor de straat gelegen 
tussen de Bertha De Vriesestraat en de Scheldekanaaltragel binnen het project 
bedrijventerrein Eiland Zwijnaarde - Vaststelling (2020_GRMW_00505)

46. Principiële vaststelling van de namen 'Onyxpad' en 'Parelpad' voor het pad gelegen 
tussen de Berkhoutsheide en de Agaatstraat, ter hoogte van de Leebeek te Gent - 
Vaststelling (2020_GRMW_00506)

48. Principiële vaststelling van de namen 'Cisterciënzerspark' en 'Aleydispad' voor het park 
en het fiets- en wandelpad op grondgebied Gent en Evergem, en de namen 
‘Margaretapark’ en ‘Alisepad’ voor het park en het fiets- en wandelpad te Gent, ten 
zuiden van het industriegebied Kluizendok, op de linkeroever van het kanaal Gent-
Terneuzen - Vaststelling (2020_GRMW_00508)

49. Definitieve vaststelling van de namen 'Homa Darabistraat'  en 'Benazir Bhuttostraat' voor 
de nieuwe wegen binnen de verkaveling Zomerwee/Nijverheidskaai te Sint-Amandsberg 
en aanbrengen van een onderschrift op het straatnaambord - Goedkeuring 
(2020_GRMW_00509)

Dienst Economie
50. Subsidieovereenkomst Algemene werking Capture 2020-2025 en projectwerking Carbon 

Capture and Utilisation Hub 2020-2021 - Goedkeuring (2020_GRMW_00449)
Dienst Wonen
51. Lidmaatschap FEANTSA, de Europese Federatie van nationale organisaties die met 

daklozen werken - Goedkeuring (2020_GRMW_00469)
Dit agendapunt komt ook aan bod in de raad voor maatschappelijk welzijn 
(2020_GRMW_00546).

Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd
Sportdienst
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52. Overeenkomst voor de Peddelroute Waasland op Moervaart-Zuidlede-Kanaal van 
Stekene - Boven-Durme - Goedkeuring (2020_GRMW_00244)

Staf
54. Aanvaarding van de schenking door AGB Kunsten en Design van collectiestukken - 

overdracht 2019 - Goedkeuring (2020_GRMW_00421)
55. Aanvaarding van de schenking door AGB Erfgoed van collectiestukken - overdracht 2019 

- Goedkeuring (2020_GRMW_00422)
57. Samenwerkingsovereenkomst 2020-2025 met EVA vzw Muziekcentrum De Bijloke Gent - 

Goedkeuring (2020_GRMW_00468)
Bedrijfsvoering
Dienst Bestuursondersteuning
63. Rapportering met betrekking tot overheidsopdrachten van dagelijks bestuur, 1ste 

kwartaal 2020 - Kennisneming (2020_GRMW_00482)
70. Notulen van de vergadering van de gemeenteraad van 27 en 28 april 2020 - Goedkeuring 

(2020_GRMW_00535)
Algemeen Directeur
Kabinet van de Algemeen Directeur
71. Overzicht van de aanwending van de middelen voor de ondersteuning van de fracties - 

dienstjaar 2019 - Kennisneming (2020_GRMW_00295)
72. Verslag van de terugbetaling van specifieke kosten die verband houden met de 

uitoefening van het mandaat van raadslid - dienstjaar 2019 - Kennisneming 
(2020_GRMW_00298)

Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd
IVA Stedelijk Onderwijs Gent
74. Verlenging van rechtswege van de scholengemeenschap voor het secundair onderwijs 

"Artevelde" voor de periode 2020-2026 - Kennisneming (2020_GRMW_00420)
75. Verlenging van rechtswege van de scholengemeenschap voor het basisonderwijs Nexus 

Gandae voor de periode 2020 - 2026 - Kennisneming (2020_GRMW_00454)
77. Herstructurering van de basisscholen Het Eiland en Het Tandwiel - Goedkeuring 

(2020_GRMW_00456)
Departement Facility Management
Dienst Aankoop en Logistiek - STAD
82. Overheidsopdracht van leveringen - Toetreding tot de raamovereenkomst van de 

Vlaamse Overheid voor het leveren van personenwagens (berlines en stationwagens) - 
Perceel 2 - 2018/HFB/OP/33764 - Goedkeuring (2020_GRMW_00495)

83. Overheidsopdracht van leveringen - Raamovereenkomst  voor het leveren van 
verhardings- en funderingsmaterialen (9 percelen) - SLS/2020/047 - ID4930 - Vaststelling 
bestek - Machtiging optreden als aankoopcentrale - Goedkeuring (2020_GRMW_00471)

16. Overheidsopdracht van leveringen  - Raamovereenkomst voor de aankoop van keuken- 
en huishoudtoestellen - SLS/2020/022-ID4878 - Vaststelling bestek - Machtiging 
optreden als aankoopcentrale - Goedkeuring (2020_GRMW_00424)

Dit agendapunt komt ook aan bod in de raad voor maatschappelijk welzijn 
(2020_GRMW_00548).

17. Sluiten van een kaderovereenkomst voor het organiseren van ondersteuningsactiviteiten 
gericht op energiebesparingen en van de daartoe dienende investeringen op niveau van 
(hernieuwbare) energie en energie-efficiëntie - Goedkeuring (2020_GRMW_00498)
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Dit agendapunt komt ook aan bod in de raad voor maatschappelijk welzijn 
(2020_GRMW_00549).

Dienst FM Onderwijs
85. Overheidsopdracht van werken - Passiefbouw + renovatie Jenaplanschool en STIBO De 

Kleurdoos en kinderdagverblijf De Kereltjes, Fransevaart 28, 9050 Ledeberg - 
BOU/2018/047-ID 4570 - Bestek - Vaststelling (2020_GRMW_00541)

Dienst Vastgoed
89. In huur nemen van delen van het onroerend goed, gelegen te Gent, Wiedauwkaai 49 - 

Goedkeuring (2020_GRMW_00491)
90. Sluiten van een huurovereenkomst met betrekking tot een deel van het onroerend goed, 

gelegen te Gent, Zilverhof 34, en toekenning van een huursubsidie aan de huurder - 
Goedkeuring (2020_GRMW_00493)

91. Sluiten van een overeenkomst van terbeschikkingstelling met betrekking tot een deel 
van het onroerend goed, gelegen te Gent, Kattenberg 2, en toekenning van een 
huursubsidie aan de gebruikers - Goedkeuring (2020_GRMW_00494)

cel erediensten
86. Eredienst - Meerjarenplan 2020-2025 - dienstjaar 2020 - (reeks 4) - van het 

eredienstbestuur Sint-Paulus - Goedkeuring (2020_GRMW_00463)
87. Eredienst - Budget 2020 (reeks 4) van het eredienstbestuur  Sint-Paulus - Kennisneming 

(2020_GRMW_00464)
88. Eredienst - Diverse eredienstbesturen - Jaarrekening 2019 (reeks 2) - Advies 

(2020_GRMW_00465)
IVA Mobiliteitsbedrijf
Circuleren 2
92. Overheidsopdracht van diensten - Uitvoeren van verkeersonderzoeken in Gent 

(kruispunt- en doorsnedetellingen, herkomst-bestemmingsonderzoeken en 
snelheidsmetingen) (3 percelen) - MB01/2020 - Bestek - Vaststelling 
(2020_GRMW_00419)

Departement Financiën
Team Bestuur en consolidatie
96. Circusplaneet  vzw  - Verlenging van de stadswaarborg in dossier circuskerk  - 

Goedkeuring (2020_GRMW_00502)
AGB Kunsten en Design
Zakelijke Werking
101. Autonoom Gemeentebedrijf Kunsten en Design - Verslag van de commissaris-revisor 

over de jaarrekening 2019 - Kennisneming - Jaarrekening 2019 en kwijting aan 
bestuurders en commissaris-revisor  - Goedkeuring (2020_GRMW_00458)

AGB Erfgoed
Zakelijke Werking
102. Autonoom Gemeentebedrijf Erfgoed - Verslag van de commissaris-revisor over de 

jaarrekening 2019 - Kennisneming - Jaarrekening 2019 en kwijting aan bestuurders en 
commissaris-revisor - Goedkeuring (2020_GRMW_00466)

Politie - Directie Beheer
Financiën en Middelen
103. Overheidsopdracht van diensten - Mobiele telefoniediensten en verwante diensten - 

Intekening op de raamovereenkomst FORCMS-GSM-117 - Goedkeuring 
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(2020_GRMW_00483)
104. Overheidsopdracht van leveringen - Leveren en monteren van wapenlockers - 

2020/0429 - Bestek - Vaststelling (2020_GRMW_00526)
HRM
105. Politie - Vacantverklaring van 25 betrekkingen in het operationeel en het administratief 

en logistiek kader - Derde mobiliteitscyclus 2020 - Goedkeuring (2020_GRMW_00519)
Bedrijfsvoering - Internationale Relaties/Stedelijke Vernieuwing/Archief
 Dienst Internationale Relaties en Netwerken
106. Subsidiëring in het kader van het Stadsmarketingfonds 2019 - Kennisneming 

(2020_GRMW_00527)
Sociale Dienstverlening - Beleidsondersteuning
Staf Beleidsondersteuning
Sociale dienstverlening
107. Dak-en Thuislozenbeleid: werkwijze inzake inloopcentra en nachtopvang tijdens de 

COVID 19-maatregelen  - Bekrachtiging (2020_GRMW_00481)
Dit agendapunt komt ook aan bod in de raad voor maatschappelijk 
welzijn (2020_GRMW_00545)

Bureau

Actualiteitendebat

IR 3. Voorstel tot raadsbesluit van Johan Deckmyn - Problematiek Brugse Poort  
(2020_VVB_00025)

IR 8. Voorstel tot raadsbesluit van Anneleen Van Bossuyt - Voorstel van raadsbesluit – 
Veiligheidsplan Brugse Poort: 1. Veiligheidscamera’s   (2020_VVB_00027)

IR 9. Voorstel tot raadsbesluit van Anneleen Van Bossuyt - Voorstel van raadsbesluit – 
Veiligheidsplan Brugse Poort:  2. Afschaffen knip Bargiebrug  (2020_VVB_00028)

IR 10. Voorstel tot raadsbesluit van Anneleen Van Bossuyt - Voorstel van raadsbesluit – 
Veiligheidsplan Brugse Poort:  3. Samenwerking tussen politie en burgers  
(2020_VVB_00029)

IR 12. Interpellatie van Tom De Meester - De nieuwe maatregelen in de Brugse Poort  
(2020_IP_00035)

A-punten

Departement Stedelijke Ontwikkeling
Dienst Werk
19. Samenwerkingsovereenkomst  voor een toekomstgericht en inclusief 

werkgelegenheidsbeleid - Goedkeuring (2020_GRMW_00223)
21. Subsidieovereenkomsten in het kader van de lokale diensteneconomie voor diverse 

projecten, periode 2020-2022. - Goedkeuring (2020_GRMW_00472)
24. Subsidieovereenkomst in het kader van de lokale diensteneconomie voor het project 

Digipunten, periode 2020-2022. - Goedkeuring (2020_GRMW_00500)
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Dit agendapunt komt ook aan bod in de raad voor maatschappelijk welzijn 
(2020_GRMW_00544).

 

Dienst Milieu en Klimaat
26. Subsidieovereenkomst voor de begeleiding van Gentse scholen bij het uitwerken van een 

duurzaam voedingsbeleid - werkingsjaren 2020-2023 - Goedkeuring 
(2020_GRMW_00470)

27. Overheidsopdracht van diensten -  Raamovereenkomst voor het aanstellen van 
ondersteunende communicatiebureaus voor de Dienst Milieu en Klimaat (3 percelen) - 
DMK/2020/02- Bestek - Vaststelling (2020_GRMW_00486)

28. Reglement voor een lage-emissiezone (LEZ) in Gent - Wijziging (2020_GRMW_00487)
29. Subsidieovereenkomst voor het ontwikkelen en begeleiden van een serious urban game 

over klimaat binnen de Gentse context (verder SUGame Gent) voor Gentse jongeren 
tussen 12 en 25 jaar  - Goedkeuring (2020_GRMW_00488)

Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen
42. Realisatieovereenkomst betreffende Eiland Zwijnaarde - Bouw van een nieuwe 

fietsersbrug over de Tijarm op de grens tussen de stad Gent en de gemeente Merelbeke 
- Goedkeuring (2020_GRMW_00445)

47. Principiële vaststelling van de namen ‘Oostakkerdorp’, ‘Roger De Letterstraat’, 
‘Vredesboompad’ en ‘Kioskpad’, voor de doortrekking van het reeds bestaande 
Oostakkerdorp, voor de gedeeltelijke straatnaamwijziging van Oostakkerdorp, en voor 
de nieuwe wegen binnen de heraanleg van het centrum van Oostakker - Vaststelling 
(2020_GRMW_00507)

Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd
Sportdienst
53. Nieuw reglement voor de erkenning als Gentse sportvereniging - Goedkeuring 

(2020_GRMW_00448)
Staf
56. Samenwerkingsovereenkomst 2020-2025 met EVA vzw De Centrale - Goedkeuring 

(2020_GRMW_00467)
Bedrijfsvoering
Juridische Dienst
58. Dienstverlenende vereniging TMVS  - algemene vergadering van 16 juni 2020 - 

vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van Stad Gent - Goedkeuring 
(2020_GRMW_00459)

59. Opdrachthoudende vereniging IGS Westlede - algemene vergadering van 2 juni 2020 - 
vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van Stad Gent - Goedkeuring 
(2020_GRMW_00460)

60. Opdrachthoudende vereniging Imewo -  Algemene vergadering van 25 juni 2020 - 
partiële splitsing  door overneming inzake  de overgang van de activiteiten verbonden 
aan de stad Deinze - vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van de Stad 
Gent - Goedkeuring (2020_GRMW_00461)

61. Opdrachthoudende vereniging TMVW - algemene vergadering van 20 juni 2020 - 
vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van Stad Gent - Goedkeuring 
(2020_GRMW_00462)
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62. Algemene vergadering Zefier van 11 juni 2020 - Goedkeuring (2020_GRMW_00537)
Dienst Bestuursondersteuning
64. Benoeming van leden in de algemene commissies en bijzondere commissies - 

Goedkeuring (2020_GRMW_00249)
65. Vervanging van een vertegenwoordiger van de Stad Gent in de raad van bestuur van de 

vzw Max Mobiel - Goedkeuring (2020_GRMW_00530)
66. Vervanging van een vertegenwoordiger van de Stad Gent in de algemene vergadering 

van de vzw Max Mobiel - Goedkeuring (2020_GRMW_00532)
67. Vervanging van een vertegenwoordiger van de Stad Gent in de algemene vergadering 

van de opdrachthoudende vereniging TMVW - Goedkeuring (2020_GRMW_00533)
68. Vervanging van een vertegenwoordiger van de Stad Gent in de raad van bestuur van de 

opdrachthoudende vereniging TMVW - Goedkeuring (2020_GRMW_00531)
69. Vervanging van een vertegenwoordiger van de Stad Gent in het Regionaal Adviescomité 

voor Domeindiensten van de opdrachthoudende vereniging TMVW - Goedkeuring 
(2020_GRMW_00529)

Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd
Jeugddienst
73. Toekenning van een structurele subsidie voor de algemene werking van spel-o-theek 

Fiola - Goedkeuring (2020_GRMW_00382)
IVA Stedelijk Onderwijs Gent
76. Afschaffing van de vestigingsplaats De Toverstaf, Lübeckstraat 58 te Gent, van de 

Muzische leerThuis Melopee - Goedkeuring (2020_GRMW_00455)
Onderwijscentrum Gent
78. Subsidieovereenkomsten meer schoolbinding = minder spijbelen - Werkingsjaren 2020-

2022 - Goedkeuring (2020_GRMW_00450)
79. Subsidieovereenkomst Ondersteuning stages - Werkingsjaren 2020-2022 - Goedkeuring 

(2020_GRMW_00451)
80. Subsidieovereenkomst  Ondersteuning voltijds engagement - Goedkeuring 

(2020_GRMW_00452)
81. Samenwerkingsovereenkomst betreffende het project 'EDINA Go Pro: teacher 

professionalization for migrant pupil education' in het kader van het Erasmus+ KA2-
programma - Goedkeuring (2020_GRMW_00453)

Departement Facility Management
Dienst FM Onderwijs
84. Overheidsopdracht van werken - Renovatie keukens Hotelschool Gent, Lange 

Violettestraat 10-12, Gent - FEG/2019/059-ID 4808 - Bestek - Vaststelling 
(2020_GRMW_00425)

IR 1. Amendement van Mathias De Clercq - Amendement van het college van burgemeester 
en schepenen betreffende de overheidsopdracht van werken - Renovatie keukens 
Hotelschool Gent, Lange Violettestraat 10-12, Gent - FEG/2019/059-ID 4808 - Bestek - 
Vaststelling  (2020_AM_00008)

Dienst Vastgoed
18. Kwijtschelding huurgelden, andere gebruikersvergoedingen en forfaitaire bijdragen in 

het verbruik van de  nutsvoorzieningen naar aanleiding van de coronamaatregelen - 
categorie (socio-)economisch - Goedkeuring (2020_GRMW_00539)
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Dit agendapunt komt ook aan bod in de raad voor maatschappelijk welzijn 
(2020_GRMW_00550).

124. Kwijtschelding huurgelden, andere gebruikersvergoedingen en forfaitaire bijdragen in 
het verbruik van de  nutsvoorzieningen naar aanleiding van de coronamaatregelen - 
Goedkeuring (2020_GRMW_00538)

Dit agendapunt komt ook aan bod in de raad voor maatschappelijk welzijn 
(2020_GRMW_00551).

IR 2. Amendement van Mathias De Clercq - Amendement van het college van burgemeester 
en schepenen betreffende de kwijtschelding huurgelden, andere 
gebruikersvergoedingen en forfaitaire bijdragen in ht verbruik van nutsvoorzieningen 
naar aanleiding van de coronamaatregelen  (2020_AM_00009)

IVA Mobiliteitsbedrijf
Straatparkeren 1
93. Vastgestelde gemeentelijke aanvullende reglementen op het wegverkeer - Rapportering 

over de periode 15 februari 2020 t.e.m. 17 april 2020 - Kennisneming 
(2020_GRMW_00446)

Departement Financiën
Dienst Belastingen
94. Afwijking van belasting- en retributiereglementen ter ondersteuning van sectoren 

getroffen door de federale corona-maatregelen - Goedkeuring (2020_GRMW_00427)
95. Retributiereglement voor een lage-emissiezone (LEZ) in Gent - Wijziging 

(2020_GRMW_00501)
Departement Omgevingsvergunningen
Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning
97. OMV_2019158085 R - aanvraag omgevingsvergunning voor het uitvoeren van 

infrastructuurwerken: de aanleg van het publiek domein Halfweg  - met openbaar 
onderzoek - Halfweg  en Noorderlaan , 9000 Gent - de wijziging en verplaatsing van een 
gemeenteweg. - Goedkeuring (2020_GRMW_00447)

Departement Samenleven, Welzijn en Gezondheid
Dienst Welzijn en Gelijke Kansen
98. Samenwerkingsovereenkomst  voor de lokale werking van het Interfederaal 

Gelijkekansencentrum Unia voor de periode 2020-2025 - Goedkeuring 
(2020_GRMW_00457)

99. Toekenning van een in het budget van 2020 nominatief opgenomen jaarlijkse subsidie 
aan de Stedelijke Adviesraad Personen met een Handicap (SAPH) - Goedkeuring 
(2020_GRMW_00485)

Dienst Preventie voor Veiligheid
100. Subsidieovereenkomst voor de organisatie van sensibiliseringsactiviteiten ter preventie 

van vrouwelijke genitale verminking, gedwongen huwelijk en andere vormen van 
intrafamiliaal geweld, voor de periode 01/07/2020-31/12/2022 - Goedkeuring 
(2020_GRMW_00528)

Interpellaties en voorstellen van raadsbesluit

IR 15. Interpellatie van Ronny Rysermans - Graad van vervuiling slib Watersportbaan  
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(2020_IP_00030)

IR 4. Voorstel tot raadsbesluit van Tom De Meester - Opschorting herinvoering LEZ  
(2020_VVB_00026)

IR 5. Interpellatie van Tom De Meester - Toekomst van het openbaar vervoer in Gent  
(2020_IP_00031)

IR 6. Interpellatie van Johan Deckmyn - LEZ  (2020_IP_00033)

IR 7. Voorstel tot raadsbesluit van Anneleen Van Bossuyt - Coronacrisis: Niet-uitbreiding LEZ 
buiten R40  (2020_VVB_00030)

IR 11. Interpellatie van Johan Deckmyn - Organisatie van het openbaar vervoer in Gent  
(2020_IP_00034)

IR 13. Voorstel tot raadsbesluit van Tom De Meester - Stopzetten afschaffing Gentse bushaltes  
(2020_VVB_00031)

IR 14. Interpellatie van Anneleen Van Bossuyt - Verloop aanmeldprocedure secundair 
onderwijs Gent  (2020_IP_00036)

BESLOTEN VERGADERING

B-punten

Politie - Directie Beheer
HRM
108. Valorisatie burgerdiensten -  administratief en logistiek kader - (VAL33/LS) - Goedkeuring 

(2020_GRMW_00517)
109. Operationeel kader - Aanwerving, toewijzing en benoeming van 1 hoofdinspecteur voor 

de Dienst Gespecialiseerde Ondersteuning  van de Politiezone Gent in het kader van de 
eerste mobiliteitscyclus van 2020 - Goedkeuring (2020_GRMW_00518)

110. Operationeel kader - Bepalen van de rangorde van de kandidaten en aanwerving, 
toewijzing en benoeming van 2 inspecteurs voor de Dienst Zonale Sturing  van de 
Politiezone Gent in het raam van de eerste mobiliteitscyclus van 2020 - Goedkeuring 
(2020_GRMW_00522)

111. Operationeel kader - Aanwerving, toewijzing en benoeming van 1 inspecteur voor de 
Interventiedienst  van de Politiezone Gent in het raam van de eerste mobiliteitscyclus 
van 2020 - Goedkeuring (2020_GRMW_00523)

112. Operationeel kader - Aanwerving, toewijzing en benoeming van 1 commissaris van 
politie voor de Interventiedienst/Bureau Operationele Aansturing van de Politiezone 
Gent in het kader van de eerste mobiliteitscyclus van 2020 - Goedkeuring 
(2020_GRMW_00524)

113. Definitieve ambtsontheffing - ambtshalve opruststelling wegens lichamelijke 
ongeschiktheid - BA - Kennisneming (2020_GRMW_00418)

114. Operationeel kader - Uitdiensttreding via mobiliteit - Kennisneming 
(2020_GRMW_00510)
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115. Operationeel kader - Uitdiensttreding via mobiliteit - Kennisneming 
(2020_GRMW_00511)

116. Operationeel kader - Uitdiensttreding via mobiliteit - Kennisneming 
(2020_GRMW_00512)

117. Operationeel kader - Uitdiensttreding via mobiliteit - Kennisneming 
(2020_GRMW_00513)

118. Operationeel kader - Uitdiensttreding via mobiliteit - Kennisneming 
(2020_GRMW_00514)

119. Operationeel kader - Uitdiensttreding via mobiliteit - Kennisneming 
(2020_GRMW_00515)

120. Operationeel kader - Uitdiensttreding via mobiliteit - Kennisneming 
(2020_GRMW_00516)

121. Operationeel kader - Verlenging werken na 65 - Kennisneming (2020_GRMW_00520)
122. Operationeel kader - Verlenging werken na 65 - Kennisneming (2020_GRMW_00521)
123. Operationeel kader - Uitdiensttreding via mobiliteit - Kennisneming 

(2020_GRMW_00525)


