
De gemeenteraad 

Agenda van de vergadering van 19, 20 en 21 oktober 2020

GEMEENTERAAD

OPENBARE VERGADERING

B-punten

Kabinet Rudy Coddens
1. Beleidsnota Gezondheid 2020-2025 en addendum 'Extra inspanningen n.a.v. COVID-19'. - 

Goedkeuring (2020_GRMW_01122)
2. Beleidsnota Armoedebestrijding (Armoedebeleidsplan  2020-2025) en corona-addendum 

- Goedkeuring (2020_GRMW_01123)
Kabinet Tine Heyse
3. Beleidsnota 'Lucht en geluid 2020-2025' - Goedkeuring (2020_GRMW_01151)
Kabinet Sofie Bracke
4. Beleidsnota Economie en addendum 2020-2025 - Goedkeuring (2020_GRMW_01102)
Kabinet Bram Van Braeckevelt
5. Beleidsnota Werk en Sociale Economie 2020-2025 - Goedkeuring (2020_GRMW_01061)
Departement Samenleven, Welzijn en Gezondheid
Dienst Preventie voor Veiligheid
6. Overeenkomst betreffende Inzet van gemeenschapswachten op en rond het openbaar 

vervoer voor de periode 01/01/2021-31/12/2024 - Goedkeuring (2020_GRMW_01014)
Dienst Welzijn en Gelijke Kansen
7. Subsidieovereenkomst voor de ondersteuning van initiatieven 'Zuurstof voor de Gentse 

zorg' voor de werkingsjaren 2020-2021 - Goedkeuring (2020_GRMW_01070)
8. Subsidieovereenkomst voor het project Outreachende Vroegbegeleiding via 

Werkvloeruitwisseling 2020-2023 - Goedkeuring (2020_GRMW_01126)
9. Subsidieovereenkomst voor 'Samen sta je sterker', het herstellen, versterken en 

uitbreiden van verbondenheid en betrokkenheid tussen mensen - werkingsjaren 2020-
2021 - Goedkeuring (2020_GRMW_01145)

10. Nieuw subsidiereglement voor het verlenen van een huurcompensatiepremie aan 
verenigingen die actief zijn op het vlak van welzijn en gelijke kansen ingevolge de 
coronacrisis - Goedkeuring (2020_GRMW_01142)

11. Toekenning van een éénmalige subsidie aan door de dienst Welzijn en Gelijke Kansen 
erkende verenigingen  ingevolge de coronacrisis - Goedkeuring (2020_GRMW_01143)

Departement Facility Management
Dienst Vastgoed
cel erediensten
12. Erkenning van de wijziging van de gebiedsomschrijving van de parochie Onze-Lieve-

Vrouw van de Rozenkrans Merelbeke-Flora (gemeenten Merelbeke, Melle en de stad 
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Gent) - Advies (2020_GRMW_01024)
13. Eredienst - Budgetwijziging 2020 (reeks 3) van diverse eredienstbesturen - Stadstoelage - 

Kennisneming (2020_GRMW_01100)
14. Eredienst - Meerjarenplanwijziging 2020-2025 - dienstjaar 2020 - (reeks 3) - van diverse 

eredienstbesturen - Goedkeuring (2020_GRMW_01101)
15. Lichten van een optie tot aankoop van een perceel grond, gelegen te Gent, 

Duddegemstraat - Goedkeuring (2020_GRMW_01031)
16. Voorwaarden voor het in opstal geven van het stadseigendom gelegen te Gentbrugge, 

Boer Janssensstraat 15 - Goedkeuring (2020_GRMW_01146)
17. Lichten van een optie tot aankoop van een onroerend goed gelegen te Mariakerke, 

Rodonkstraat/Brugsesteenweg, nabij het domein Claeys-Bouüaert - Goedkeuring 
(2020_GRMW_01148)

18. Sluiten van een huurovereenkomst met betrekking tot een deel van een onroerend 
goed, gelegen Godshuizenlaan te Gent, en toekenning van een huursubsidie aan de 
huurder - Goedkeuring (2020_GRMW_01149)

Dienst FM Onderwijs
19. Overheidsopdracht van werken  - Nieuwbouw basisschool Henri D'Haese, 

Tweekapellenstraat 36-38 te Gentbrugge - FEG/2020/026 - ID4988 - Bestek - Vaststelling 
(2020_GRMW_01060)

20. Overheidsopdracht van werken - Totaalrenovatie van Dienstencentrum Gentbrugge met 
beperkte uitbreiding, Braemkasteelstraat 29-45 te Gentbrugge - Bouwkundige werken, 
binnenafwerking, technische uitrusting en omgevingsaanleg - FEG/2020/007-ID 4912 - 
Bestek - Vaststelling (2020_GRMW_01165)

Dienst Aankoop en Logistiek - STAD
21. Overheidsopdracht van diensten - Raamovereenkomst  sleutels, sloten, cilinders en 

brandkasten (2 percelen) - SLS/2020/008-ID4861 - Vaststelling bestek - Machtiging 
optreden als aankoopcentrale - Goedkeuring (2020_GRMW_01147)

Departement Financiën
Dienst Belastingen
22. Reglement 'Belasting op de bedrijfsvestigingen voor het aanslagjaar 2020' - verlenging - 

Goedkeuring (2020_GRMW_01065)
23. Reglement 'Belasting op film- en erotische voorstellingen voor het aanslagjaar 2020' - 

verlenging - Goedkeuring (2020_GRMW_01066)
24. Reglement 'Belasting op de pompen voor het aanslagjaar 2020' - verlenging - 

Goedkeuring (2020_GRMW_01067)
25. Reglement 'Belasting op de opslagplaatsen voor het aanslagjaar 2020' - verlenging - 

Goedkeuring (2020_GRMW_01068)
26. Reglement 'Belasting op de motoren voor het aanslagjaar 2020' - verlenging en wijziging 

- Goedkeuring (2020_GRMW_01069)
Team Hulpdiensten
27. Hulpverleningszone Centrum: dotaties van de Stad Gent voor het dienstjaar 2021 - 

Goedkeuring (2020_GRMW_01127)
IVA Mobiliteitsbedrijf
Voetgangers en Gebruikers Collectief Vervoer
28. Reglement over het individueel bezoldigd personenvervoer - Wijziging 

(2020_GRMW_01039)
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29. Stedelijke reactie op het voorstel van kernnet en aanvullend net van De Lijn - 
Goedkeuring (2020_GRMW_01119)

Straatparkeren 1
30. Vastgestelde gemeentelijke aanvullende reglementen op het wegverkeer - Rapportering 

over de periode 21 augustus 2020 t.e.m. 10 september 2020 - Kennisneming 
(2020_GRMW_01057)

Departement Stedelijke Ontwikkeling
Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen
31. Overheidsopdracht van  diensten - Aanstellen van een dienstverlener voor de studie en 

opvolging van wegenis- en rioleringswerken op de N70 te Gent - dossiernummer 
X40/N70/53 - Stadsaandeel in het ontwerp - Goedkeuring (2020_GRMW_01040)

32. Definitieve vaststelling van de  opheffing van de gemeenteweg Lübeckstraat te Gent - 
Vaststelling (2020_GRMW_01058)

33. Principiële vaststelling van de naam 'Goedjens' voor het fiets- en wandelpad binnen de 
verkaveling Zuidbroek-Beekstraat te Mariakerke - Vaststelling (2020_GRMW_01128)

Dienst Werk
34. Addendum bij de samenwerkingsovereenkomst voor een toekomstgericht en inclusief 

werkgelegenheidsbeleid 2020-2025 - Goedkeuring (2020_GRMW_01062)
Dit agendapunt komt ook aan bod in de raad voor maatschappelijk welzijn 
(2020_GRMW_01152). 

35. Afwijking op de Vlaamse activiteitenlijst voor het wijk-werken - 5de reeks  - Goedkeuring 
(2020_GRMW_01063)

36. Subsidieovereenkomst  voor de algemene werking van Het Beroepenhuis voor de 
werkingsjaren 2021-2023 en voor een specifieke prestatie - business plan  (01/11/2020-
30/04/2021) - Goedkeuring (2020_GRMW_01064)

Groendienst
37. Overheidsopdracht van werken - Omgevingsaanleg Basisschool De Panda - GD 11/2020 - 

Bestek - Vaststelling (2020_GRMW_01076)
38. Nieuw reglement voor de erkenning als Gentse dierenvereniging - Goedkeuring 

(2020_GRMW_01118)
39. Overheidsopdracht van werken - Aanleg van het Zonnebloempark te Zwijnaarde - GD 

12/2020 - Bestek - Vaststelling (2020_GRMW_01144)
Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning
40. Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (Gecoro) – wijziging samenstelling - 

Goedkeuring (2020_GRMW_01110)
Dienst Wonen
41. Overheidsopdracht van diensten - Woonstudie voor Gent (beleidsperiode 2019-2024) - 

HUI/2020/001-ID4986 - Bestek - Vaststelling (2020_GRMW_01111)
42. Subsidieovereenkomst voor de ondersteuning van de algemene werking van het sociaal 

verhuurkantoor Gent voor de periode 01.07.2020 - 31.12.2022 - Goedkeuring 
(2020_GRMW_01116)

43. Subsidieovereenkomst voor de ondersteuning van de algemene werking van het stedelijk 
verhuurkantoor voor de periode 01.07.2020 - 31.12.2022 - Goedkeuring 
(2020_GRMW_01117)

Dienst Milieu en Klimaat

https://ebesluitvorming.gentgrp.gent.be/do/decree/detail?id=411842&collapsedSidebar=true
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44. Subsidieovereenkomsten voor innovatieve projecten van Gent en Garde voor 
werkingsjaren 2019-2020 - Verlenging - Goedkeuring (2020_GRMW_01112)

45. Subsidieovereenkomst voor de uitvoering van een vergelijkende energiestudie in het 
project Aloïs Joosstraat – Witte Kaproenenplein - Goedkeuring (2020_GRMW_01113)

46. Subsidiereglement voor energiebesparende maatregelen voor de periode 2014-2020 - 
Verlenging tot 30 juni 2021 - Goedkeuring (2020_GRMW_01114)

Dienst Economie
47. Nieuw subsidiereglement voor aanleg en onderhoud van bloemenranden op 

landbouwpercelen - Goedkeuring (2020_GRMW_01115)
Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu
48. Overheidsopdracht van diensten - Verkopen en leveren van 10 toestellen voor continue 

geluidsmonitoring en aanvullende diensten - DTWBM/2020/01bis - Bestek - Vaststelling 
(2020_GRMW_01164)

Bedrijfsvoering
Juridische Dienst en Kennisbeheer
49. vzw Lichtfestival - ontwerp van statutenwijziging  - Goedkeuring (2020_GRMW_01059)
Juridische Dienst
50. Dading over de nieuwbouw van het ontmoetingscentrum Oostakker, Pijphoekstraat 30-

34, Oostakker (A.2020-0971/MH) - Goedkeuring (2020_GRMW_01150)
51. Overeenkomst betreffende de bemiddeling in het kader van de gemeentelijke 

administratieve sancties - 2020 - Goedkeuring (2020_GRMW_01161)
52. Tijdelijke politieverordening burgemeester met maatregelen voor een veilige organisatie 

van de openbare markten teneinde de verdere verspreiding van het coronavirus COVID-
19 te beperken van 1 oktober 2020 - Bekrachtiging (2020_GRMW_01157)

53. Tijdelijke politieverordening burgemeester met maatregelen voor een veilige organisatie 
van de openbare kermissen in oktober 2020 teneinde de verdere verspreiding van het 
coronavirus COVID-19 te beperken van 1 oktober 2020 - Bekrachtiging 
(2020_GRMW_01158)

54. Tijdelijke politieverordening burgemeester houdende de verplichting tot het dragen van 
een mondmasker in de publiek toegankelijke delen van openbare gebouwen van 1 
oktober 2020 - Bekrachtiging (2020_GRMW_01159)

55. Tijdelijke politieverordening burgemeester betreffende de organisatie van publiek 
toegankelijke activiteiten conform het ministerieel besluit van 25 september 2020 
houdende wijziging van het ministerieel besluit van 30 juni 2020 houdende dringende 
maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken van 01 
oktober 2020 - Bekrachtiging (2020_GRMW_01160)

56. Politieverordening houdende de verplichting tot het dragen van een mondmasker op 
welbepaalde plaatsen teneinde de verdere verspreiding van het coronavirus COVID-19 te 
beperken  - Goedkeuring (2020_GRMW_01162)

57. Tijdelijke politieverordening burgemeester betreffende het in het bezit hebben van, 
verkopen of bedelen van al dan niet alcoholische dranken in open glazen recipiënten in 
de Overpoortstraat, Voetweg, Stalhof en Kramersplein van 7 oktober 2020 - 
Bekrachtiging (2020_GRMW_01163)

Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd
Onderwijscentrum Gent
58. Samenwerkingsovereenkomst voor een project ter kennismaking van circustechnieken 
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voor leerlingen van het gewoon en buitengewoon stedelijk basisonderwijs - schooljaar 
2020-2021 - Goedkeuring (2020_GRMW_01072)

59. Subsidieovereenkomst in het kader van Brede School voor Burger Boef tijdens het 
schooljaar 2020-2021 - Goedkeuring (2020_GRMW_01073)

60. Partnerschapsovereenkomst 'Lerend Netwerk duaal Gent' in het kader van ESF-oproep 
480 'Impuls Duaal Leren' - Goedkeuring (2020_GRMW_01074)

61. Project 'Mee(r)lezers in Gent' in het kader van de projectoproep 'Lezen op school' - 
Goedkeuring (2020_GRMW_01075)

Staf
62. Addendum bij DBFM-cluster - Scholen Steenakker Gent, Fabiolalaan Gent en De 

Lettertuin Ninove - Aktename selectiebeslissing en vaststelling gunningsbestek  - 
Goedkeuring (2020_GRMW_01141)

Bedrijfsvoering - Strategie en Organisatie
Dienst Beleidsparticipatie
63. Subsidieovereenkomst voor bewonersparticipatie in ontwikkelingsprojecten, sociale 

huisvesting en aandachtswijken voor het werkingsjaar 2020 – Addendum - Goedkeuring 
(2020_GRMW_01077)

64. Subsidieovereenkomst voor Wijkbudget Dampoort, focus op Bulgaarse gemeenschappen 
- werkingsjaren 2020-2021 - Goedkeuring (2020_GRMW_01078)

Dienst Strategische Subsidies
65. Samenwerkingsovereenkomst voor de uitvoering van het project 'CoGhent' - Collections 

of Ghent/De collectie van de Gentenaar'  - Goedkeuring (2020_GRMW_01139)
Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd
Cultuurdienst
66. Toekenning van een eenmalige subsidie aan Polariteit vzw - Goedkeuring 

(2020_GRMW_01079)
67. Toekenning van een eenmalige subsidie aan La Luna vzw (Sphinx Cinema) - Goedkeuring 

(2020_GRMW_01080)
68. Toekenning van een eenmalige subsidie aan Croxhapox vzw - Goedkeuring 

(2020_GRMW_01081)
69. Toekenning van een eenmalige subsidie aan Deezillusie vzw - Goedkeuring 

(2020_GRMW_01082)
70. Toekenning van een eenmalige subsidie aan Goedleven vzw - Goedkeuring 

(2020_GRMW_01083)
71. Toekenning van een eenmalige subsidie aan Masala vzw - Goedkeuring 

(2020_GRMW_01084)
72. Toekenning van een eenmalige subsidie aan Oxot vzw - Goedkeuring 

(2020_GRMW_01085)
73. Toekenning van een eenmalige subsidie aan Initiatief voor Jonge Kunst vzw - 

Goedkeuring (2020_GRMW_01086)
74. Toekenning van een eenmalige subsidie aan Muzikantenhuis vzw - Goedkeuring 

(2020_GRMW_01087)
75. Toekenning van een eenmalige subsidie aan Monumentale Kerken Gent vzw - 

Goedkeuring (2020_GRMW_01088)
76. Toekenning van een eenmalige subsidie aan Drift vzw - Goedkeuring 

(2020_GRMW_01089)
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77. Toekenning van een eenmalige subsidie aan Twijfel vzw - Goedkeuring 
(2020_GRMW_01090)

78. Toekenning van een eenmalige subsidie aan Willemsfonds - Het Betere Boek - 
Goedkeuring (2020_GRMW_01091)

79. Toekenning van een eenmalige subsidie aan Vroem Vroem vzw - Goedkeuring 
(2020_GRMW_01092)

80. Toekenning van een eenmalige subsidie aan De Filmplaneet vzw (StudioSkoop) - 
Goedkeuring (2020_GRMW_01094)

81. Toekenning van een eenmalige subsidie aan Stichting Logos vzw - Goedkeuring 
(2020_GRMW_01095)

82. Toekenning van een eenmalige subsidie aan Topo Copy vzw - Goedkeuring 
(2020_GRMW_01096)

83. Subsidieovereenkomsten met diverse culturele partners - Addendum - Goedkeuring 
(2020_GRMW_01093)

84. Nieuw subsidiereglement voor de relance van culturele verenigingen ingevolge de 
coronacrisis - Goedkeuring (2020_GRMW_01097)

85. Nieuw subsidiereglement voor culturele activiteiten in handels- en horecazaken - 
Goedkeuring (2020_GRMW_01098)

86. Nieuw subsidiereglement voor het verlenen van een huurcompensatiepremie aan 
culturele verenigingen ingevolge de coronacrisis - Goedkeuring (2020_GRMW_01099)

Sportdienst
87. Subsidieovereenkomst voor de vernieuwing van pontons voor een kano- en kajakclub in 

de Yachtdreef 1A te Gent - Goedkeuring (2020_GRMW_01140)
Departement Omgevingsvergunningen
Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning
88. OMV_2020045705 R  - Omgevingsvergunningsaanvraag voor het splitsen van een 

perceel, na het slopen van alle huidige bebouwing, in 4 loten, meer bepaald in 2 x 2 loten 
voor halfopen bebouwing - met openbaar onderzoek - Doornplasstraat 104 - De wijziging 
van een gemeenteweg. - Goedkeuring (2020_GRMW_01120)

89. OMV_2020023433 K - aanvraag omgevingsvergunning voor het aanleggen van een 
buurtparking  - met openbaar onderzoek - Neerscheldestraat 10, 9050 Gentbrugge en  
Gent -  De aanleg en wijziging van een gemeenteweg. - Goedkeuring 
(2020_GRMW_01121)

Bedrijfsvoering - Internationale Relaties/Stedelijke Vernieuwing/Archief
Dienst Stedelijke Vernieuwing
90. Samenwerkingsovereenkomst voor de realisatie van het project Scheldemeander in het 

kader van het geactualiseerde Sigmaplan - Goedkeuring (2020_GRMW_01129)
Politie - Directie Beheer
Financiën en Middelen
91. Begroting over het dienstjaar 2020 - Begrotingswijzigingen nr. 1 - Gewone Dienst en nr. 2 

- Buitengewone Dienst - Vaststelling (2020_GRMW_01138)
Bedrijfsvoering
Dienst Bestuursondersteuning
92. Benoeming van leden in de algemene commissies en bijzondere commissies - 

Goedkeuring (2020_GRMW_01153)
93. Notulen van de vergadering van de gemeenteraad van 28, 29 en 30 september 2020 - 
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Goedkeuring (2020_GRMW_01154)

BESLOTEN VERGADERING

B-punten

Politie - Directie Beheer
HRM
94. Valorisatie burgerdiensten -  administratief en logistiek kader - (VAL34/WA) - 

Goedkeuring (2020_GRMW_01130)
95. Operationeel kader - Bepalen van de rangorde van de kandidaten en aanwijzing en 

benoeming van 1 inspecteur bij de Wijkdienst/Gerechtelijk Team in het kader van de 
derde mobiliteitscyclus van 2020 - Goedkeuring (2020_GRMW_01132)

96. Operationeel kader - Bepalen van de rangorde van de kandidaten en aanwijzing en 
benoeming van 1 inspecteur bij de Wijkdienst/Buurtinspecteurs in het kader van de 
derde mobiliteitscyclus van 2020 - Goedkeuring (2020_GRMW_01133)

97. Operationeel kader - Bepalen van de rangorde van de kandidaten en aanwijzing en 
benoeming van 1 inspecteur bij de Wijkdienst/Balie-inspecteurs in het kader van de 
derde mobiliteitscyclus van 2020 - Goedkeuring (2020_GRMW_01134)

98. Operationeel kader - Aanwerving, toewijzing en benoeming van 2 inspecteurs voor de 
Interventiedienst  van de Politiezone Gent in het raam van de derde mobiliteitscyclus 
van 2020 - Goedkeuring (2020_GRMW_01135)

99. Administratief en logistiek kader - Externe contractuele aanwerving  van 2 calog 
assistenten/niveau C bij  de Wijkdienst  van de Politiezone Gent - Extra aanwerving - 
Wijziging - Goedkeuring (2020_GRMW_01137)

100. Operationeel kader - Uitdiensttreding via mobiliteit - Kennisneming 
(2020_GRMW_01131)

101. Administratief en logistiek kader - Verzaking aan de benoeming en indiensttreding van 1 
assistent in het kader van een externe werving voor de wijkdienst - Kennisneming 
(2020_GRMW_01136)

GEMEENTERAAD EN RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

OPENBARE VERGADERING

B-punten

Departement Financiën
Team Bestuur en consolidatie
102. Rapportering van de financieel directeur over het debiteurenbeheer van het OCMW 

Gent en de Stad Gent - tot en met 31/12/2019 - Kennisneming (2020_GRMW_01124)


