De gemeenteraad
Agenda van de vergadering van 23 november 2020 en 24 november 2020

GEMEENTERAAD
MEDEDELINGEN VOORZITTER
Opening zitting
Motivering actualiteitendebat

MEDEDELINGEN (ADJUNCT-) ALGEMEEN DIRECTEUR
brief gouverneur
Meldingen in de notulen

OPENBARE VERGADERING
B-punten
Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd
Cultuurdienst
9.
Toekenning van een nominatieve subsidie aan TAPTOE's erf voor de algemene
jaarwerking 2020 - Goedkeuring (2020_GRMW_01213)
10.
Toekenning van een eenmalige subsidie aan Taptoe's Erf vzw - Goedkeuring
(2020_GRMW_01211)
11.
Toekenning van een nominatieve subsidie aan Gentse Amateurtheaters / Gama voor de
algemene jaarwerking 2020 - Goedkeuring (2020_GRMW_01212)
12.
Toekenning van een nominatieve subsidie aan Europees Figurentheatercentrum voor de
algemene jaarwerking 2020 - Goedkeuring (2020_GRMW_01214)
13.
Overeenkomst met de Stichting van Openbaar Nut NTGent over de beschikbaarstelling
van het complex Minnemeers - Derde addendum - Goedkeuring (2020_GRMW_01215)
14.
Subsidieovereenkomst met de Stichting van Openbaar Nut NTGent - Addendum Goedkeuring (2020_GRMW_01192)
16.
Subsidieovereenkomst met Toursupport bvba met betrekking tot het toekennen van een
eenmalige subsidie voor de werking van Muziekcentrum Goedleven - Goedkeuring
(2020_GRMW_01261)
Bibliotheek
17.
Overheidsopdracht van leveringen - Leveren van gedrukte werken voor volwassenen
voor Bibliotheek De Krook Gent - BIB DE KROOK/2020/01 - Bestek - Vaststelling
(2020_GRMW_01193)
18.
Overheidsopdracht van leveringen - Leveren van gedrukte werken voor kinderen en
jongeren tot 18 jaar voor Bibliotheek De Krook Gent - BIB DE KROOK/2020/02 - Bestek Vaststelling (2020_GRMW_01194)
Dienst Toerisme
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19.

Subsidieovereenkomst voor diverse projecten ter ondersteuning van de werking van de
Dienst Toerisme in 2020, 2021 en 2022 - Goedkeuring (2020_GRMW_01228)
20.
Subsidieovereenkomst voor het uitbouwen van een toeristische basiswerking voor jonge
onafhankelijke (budget)reizigers in Gent - 2020 - Goedkeuring (2020_GRMW_01279)
21.
Toekenning van een nominatieve structurele subsidie aan de vzw Gandante Goedkeuring (2020_GRMW_01202)
22.
Toekenning van een nominatieve structurele subsidie aan de vzw Gentse Gidsen Goedkeuring (2020_GRMW_01203)
23.
Toekenning van een nominatieve structurele subsidie aan de bvba Vizit - Goedkeuring
(2020_GRMW_01231)
24.
Toekenning van een nominatieve structurele subsidie voor het ondersteunen van
opstartende B&B's en het promoten van Gent - 2020 - Goedkeuring
(2020_GRMW_01232)
25.
Toekenning van een eenmalige subsidie aan vzw Redondo and Friends in het kader van
de toeristische relance - Goedkeuring (2020_GRMW_01233)
26.
Toekenning van een eenmalige subsidie aan vzw Gandante in kader van de toeristische
relance - Goedkeuring (2020_GRMW_01234)
27.
Toekenning van een eenmalige subsidie aan bvba Vizit in het kader van de toeristische
relance - Goedkeuring (2020_GRMW_01235)
28.
Toekenning van een eenmalige subsidie aan bv Ghent-Authentic in het kader van de
toeristische relance - Goedkeuring (2020_GRMW_01236)
29.
Toekenning van een eenmalige subsidie aan vzw Gentse Gidsen in kader van de
toeristische relance - Goedkeuring (2020_GRMW_01237)
Dienst Feesten en Ambulante Handel
30.
Kwijtschelding concessievergoedingen voor frituren op de openbare weg - Goedkeuring
(2020_GRMW_01205)
31.
Afwijking van het reglement op de openbare markten voor de verkoop van kerstbomen
van 20 november tot en met 24 december 2020 - Goedkeuring (2020_GRMW_01329)
Staf
32.
Toekenning van een nominatieve eenmalige subsidie voor opvang van de impact van de
Corona crisis op de werking van EVA vzw Muziekcentrum De Bijloke - Goedkeuring
(2020_GRMW_01262)
Departement Stedelijke Ontwikkeling
Dienst Economie
34.
Engagementsverklaring - Stad Gent als waarnemend partner in het PhD Training
Network on Durable, Reliable and Sustainable Structures with Alkali-Activated Materials
(DuRSAAM) van Universiteit Gent - Goedkeuring (2020_GRMW_01170)
36.
Ontwerp van brownfieldconvenant met betrekking tot het Brownfieldproject '190.
Drongen – Site Bostoen' - Goedkeuring (2020_GRMW_01190)
Groendienst
37.
Overheidsopdracht van werken - Omgevingsaanleg bouwveld 1 en 3 Nieuw Gent 2017/0344/01 - Stadsaandeel - Goedkeuring (2020_GRMW_01191)
Dienst Wonen
38.
Stedelijke Woonraad - Nieuwe statuten (incl. geactualiseerd huishoudelijk reglement) Goedkeuring (2020_GRMW_01197)
39.
Samenwerkingsovereenkomst betreffende 'Enquête woonbehoeften studenten' -
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Goedkeuring (2020_GRMW_01265)
Dienst Werk
43.
Subsidieovereenkomst betreffende het opzetten van acties met het oog op creatie en
behoud van tewerkstelling (van kansengroepen) en de doorstroom naar het normale
economische circuit - 2020-2021 - Goedkeuring (2020_GRMW_01238)
Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen
47.
Gewijzigde samenwerkingsovereenkomst voor gezamenlijke opdrachten van diensten:
Studie voor de heraanleg van de N70 (wegvak Heiveldstraat – Herman Teirlinckstraat) de
Orchideestraat, de Voordestraat, de Kouterbosstraat en Achtene - Goedkeuring
(2020_GRMW_01245)
49.
Principiële vaststelling van de namen 'Avrijevaartpad', 'Berthe Cabrapad' en
'Gertrudispad' voor de fiets- en wandelpaden binnen het Gentse havengebied, op de
linkeroever van het kanaal Gent-Terneuzen - Vaststelling (2020_GRMW_01288)
50.
Principiële vaststelling van de naam 'Marie-Jeanne Boelenspad' voor het nieuwe fiets- en
wandelpad met onderdoorgang langs de Schelde onder het kruispunt van de SintLievenspoort te Gent - Vaststelling (2020_GRMW_01289)
Dienst Monumentenzorg en Stadsarcheologie Gent
53.
Restauratie van een als monument wettelijk beschermd gebouw - het Hotel Vanden
Meersche, gelegen Nederpolder te Gent - werken tuingevel (lot 9) – Vaststelling
stadsaandeel en uitbetaling saldo - Goedkeuring (2020_GRMW_01248)
Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd
Onderwijscentrum Gent
54.
Subsidieovereenkomst voor extra ondersteuning aan de Gentse Centra voor
Leerlingenbegeleiding naar aanleiding van de coronacrisis voor de periode 1/12/2020 tot
en met 31/08/2021 - stedelijke coronamaatregelen i.k.v onderwijsrelance, fase 4 Goedkeuring (2020_GRMW_01172)
55.
Gentse coronamaatregelen naar aanleiding van de onderwijsrelance - fase 4 (schooljaar
2020-2021) - Bijkomende ondersteuning voor de scholen - Goedkeuring
(2020_GRMW_01173)
56.
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 2020-2021 - Goedkeuring (2020_GRMW_01176)
Dienst Kinderopvang
58.
Toekenning van een éénmalige subsidie ter ondersteuning van de private organisatoren
van kinderopvang voor baby's en peuters in Gent bij de financiële gevolgen van de
coronacrisis. - Goedkeuring (2020_GRMW_01178)
59.
Toekenning van een éénmalige subsidie als ondersteuning voor de financiële gevolgen
van de coronacrisis tav Gentse basisscholen als organisator van noodopvang in de
Paasvakantie 2020 - Goedkeuring (2020_GRMW_01179)
Departement Samenleven, Welzijn en Gezondheid
Dienst Welzijn en Gelijke Kansen
60.
Subsidieovereenkomst voor de uitbouw van een wijkgericht huis van het kind in de wijk
Rabot voor de werkingsjaren 2020-2022 - Goedkeuring (2020_GRMW_01174)
61.
Addendum bij de subsidieovereenkomst voor laagdrempelige gezinsondersteuning met
aandacht voor gezondheid, het project Instapwonen, verdere uitbouw van het Huis van
het Kind Gent en versterken onthaal voor de werkingsjaren 2020-2022 - Goedkeuring
(2020_GRMW_01175)
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62.

Gemeentelijk reglement voor de organisatie van een tolk- en vertaalservice - Opheffing
(2020_GRMW_01180)
Departement Facility Management
Dienst Vastgoed
63.
Overheidsopdracht van diensten betreffende de voorwaarden voor het aanstellen van
een schatter om gedurende 4 jaar schattingen te verrichten van onteigeningswaardes
en aanverwante waardes van onroerende goederen voor de Stad Gent - Gewijzigde
procedure - Goedkeuring (2020_GRMW_01199)
64.
Lichten van een optie tot aankoop van diverse onroerende goederen gelegen te Gent,
Griendijk lotnummers 3,4 en 5. - Goedkeuring (2020_GRMW_01200)
65.
Sluiten van een overeenkomst tot kosteloze verwerving van onroerend goed gelegen te
Gentbrugge, Koningsdonkstraat - Goedkeuring (2020_GRMW_01224)
66.
Lichten van een optie tot aankoop van een perceel grond, gelegen te Sint-DenijsWestrem, Luchthavenlaan - Goedkeuring (2020_GRMW_01225)
67.
Sluiten van een huurovereenkomst met betrekking tot een deel van het onroerend goed
G3-gebouw op de Bijlokesite, gelegen te Gent, Bijlokekaai 6-8 en toekenning van een
huursubsidie aan de huurder - Goedkeuring (2020_GRMW_01277)
cel erediensten
68.
Eredienst - Budgetwijziging 2020 (reeks 4) van diverse eredienstbesturen - Stadstoelage Kennisneming (2020_GRMW_01195)
69.
Eredienst - Meerjarenplanwijziging 2020-2025 - dienstjaar 2020 - (reeks 4) - van het
eredienstbestuur van Sint-Gerulfus (Gent-Drongen) - Goedkeuring (2020_GRMW_01196)
Dienst FM Themagebouwen
70.
Overheidsopdracht van werken - Restauratie 19de eeuws orgel Cavaillé-Coll, SintNiklaaskerk Gent - FAG/2020/029/EDC/INV/5006 - Oproep tot deelneming - Goedkeuring
(2020_GRMW_01226)
71.
Overheidsopdracht van werken - Restauratie daken hotel Vander Haeghen, Veldstraat
82, 9000 Gent - FAG/2019/068/LDR/INV/4797 - Bestek - Vaststelling
(2020_GRMW_01278)
72.
Overheidsopdracht van werken - Raamovereenkomst herstellen/vernieuwen van
kerkhofmuren en andere muren op diverse locaties grondgebied Stad Gent FAG/2020/028/TDS/INV/5004 - Vaststelling bestek - Machtiging optreden als
aankoopcentrale - Goedkeuring (2020_GRMW_01227)
Dienst Aankoop en Logistiek - STAD
73.
Overheidsopdracht van leveringen - Toetreding tot de raamovereenkomst van de
Vlaamse Overheid voor het leveren van Full EV, PHEV en HEV personenwagens 2019/HFB/OP/62017 - perceel 1 en 4 - Goedkeuring (2020_GRMW_01267)
74.
Overheidsopdracht van leveringen - Toetreding tot de raamovereenkomst van de
Vlaamse Overheid voor het leveren van bestelwagens met CNG en PHEV 2019/HFB/OP/53080 - perceel 1, 2 en 3 - Goedkeuring (2020_GRMW_01268)
75.
Overheidsopdracht van leveringen - Toetreding tot de raamovereenkomst van de
Vlaamse Overheid voor het leveren van personenwagens: middenklasser, Full EV 2020/HFB/MPMP/70394 - Goedkeuring (2020_GRMW_01269)
76.
Overheidsopdracht van leveringen - Raamovereenkomst voor aankoop minigravers SLS/2020/061-ID4962 - Bestek - Vaststelling (2020_GRMW_01275)
Dienst FM Onderwijs
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77.

Overheidsopdracht van werken - Passiefbouw + renovatie Jenaplanschool en STIBO De
Kleurdoos en kinderdagverblijf De Kereltjes, Fransevaart 28, 9050 Ledeberg BOU/2018/047-ID 4570 - nieuwe procedure - Goedkeuring (2020_GRMW_01276)
Politie - Directie Beheer
Financiën en Middelen
78.
Overheidsopdracht van leveringen - Aankoop van draagbare elektronische
ademanalysetoestellen en ademtesttoestellen - Intekening op raamovereenkomst 2016
R3 223 van de Federale Politie - Goedkeuring (2020_GRMW_01243)
79.
Overheidsopdracht van leveringen voor de aankoop van dienstvoertuigen voor de
Politiezone Gent - Intekening op raamovereenkomst 2016 R3 007 en 2019 R3 206 van de
federale politie, raamovereenkomst SLS/2017/003/4104 van de Stad Gent en
raamovereenkomst FORCMS-VUV-101 van de federale overheid - Goedkeuring
(2020_GRMW_01292)
80.
Overheidsopdracht van leveringen - Aankoop van individuele vuurwapens Glock 17
(GEN5) - 2020/2461 - Prijsvraag - Vaststelling (2020_GRMW_01242)
Sociale Dienstverlening - Directie
Dienst Preventie voor Veiligheid
88.
Addenda betreffende verlenging 2021 van de subsidieovereenkomsten voor financiële
hulp voor de aanwerving van personeel belast met de begeleiding van gerechtelijke
maatregelen voor de werkingsjaren 2017-2019 en 2020 - Goedkeuring
(2020_GRMW_01308)
89.
Addenda betreffende verlenging 2021 van de subsidieovereenkomsten in het kader van
het Strategisch Veiligheids- en Preventieplan 2014-2017, 2018-2019 & 2020 Goedkeuring (2020_GRMW_01309)
Departement Stadsbouwmeester
Diensten van de Stadsbouwmeester
91.
Samenwerkingsovereenkomst ter lancering van het Gents Architectuurplatform Goedkeuring (2020_GRMW_01311)
Departement Omgevingsvergunningen
Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning
92.
OMV_2020040725 R - aanvraag omgevingsvergunning voor het oprichten van een
gebouwencomplex bestaande uit 4 gebouwenvolumes bovenop een sokkel met
gelijkvloerse en ondergrondse parkeergarage met als hoofdbestemming kantoorachtigen
en kortverblijfwonen, de bijhorende algemene buitenaanleg, landschap,
groenvoorzieningen en verhardingen en het exploiteren van de kantoorgebouwen en
woningen voor kortverblijf - met openbaar onderzoek - Amelia Earhartlaan , 9051 SintDenijs-Westrem - De aanleg en wijziging van een gemeenteweg. - Goedkeuring
(2020_GRMW_01312)
Bedrijfsvoering - Strategie en Organisatie
Dienst Strategische Subsidies
93.
Overheidsopdracht van werken - evacuatietrap schoolgebouw De Zonnepoort FEG/2020/004 - Bestek - Vaststelling (2020_GRMW_01270)
Bedrijfsvoering
Juridische Dienst
94.
Verzoek tot vervroegde ontbinding van de opdrachthoudende vereniging Digipolis Goedkeuring (2020_GRMW_01181)
95.
Opdrachthoudende vereniging Digipolis - buitengewone algemene vergadering van 16
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december 2020 - vervroegde ontbinding - vaststelling van het mandaat van de
vertegenwoordiger van Stad Gent en OCMW Gent - Goedkeuring (2020_GRMW_01222)
Dit agendapunt komt ook aan bod in de raad voor maatschappelijk welzijn
(2020_GRMW_01331).
97.

Opdrachthoudende vereniging IGS Westlede - algemene vergadering van 1 december
2020 - vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van Stad Gent Goedkeuring (2020_GRMW_01217)
102. Tijdelijke politieverordening burgemeester strekkende tot verbod van halloweenrondgangen teneinde de verdere verspreiding van het coronavirus COVID-19 te
beperken van 28 oktober 2020 - Bekrachtiging (2020_GRMW_01322)
103. Tijdelijke politieverordening burgemeester met maatregelen voor een veilige organisatie
van de openbare markten teneinde de verdere verspreiding van het coronavirus COVID19 te beperken van 29 oktober 2020 - Bekrachtiging (2020_GRMW_01323)
104. Tijdelijke politieverordening burgemeester houdende verbod op fysieke lessen in de
centra voor volwassenenonderwijs en het centrum voor basiseducatie op 29 en 30
oktober 2020 ter beperking van de verdere verspreiding van het COVID-19 virus van 29
oktober 2020 - Bekrachtiging (2020_GRMW_01324)
105. Tijdelijke politieverordening burgemeester houdende de verplichting voor de 2e en 3e
graad van het secundair leerplichtonderwijs en deeltijds kunstonderwijs om op 12 en 13
november 2020 in voltijds afstandsonderwijs te voorzien ter beperking van de verdere
verspreiding van het COVID-19 virus van 29 oktober 2020 - Bekrachtiging
(2020_GRMW_01325)
106. Tijdelijke politieverordening burgemeester houdende de verplichting tot het dragen van
een mondmasker in een straal van 200 meter rond de in- en uitgangen van scholen
teneinde de verdere verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken van 28
oktober 2020 - Bekrachtiging (2020_GRMW_01326)
Dienst Bestuursondersteuning
107. Rapportering met betrekking tot overheidsopdrachten van dagelijks bestuur, 2de
kwartaal 2020 - Kennisneming (2020_GRMW_01167)
Bureau - Interpellaties en voorstellen tot raadsbesluit (tijdsblok: 2 uur)
IR 1.

Voorstel tot raadsbesluit van Tom De Meester - automaten voor gratis menstruatiemiddelen in Gentse stadsscholen (2020_VVB_00047)

IR 2.

Voorstel tot raadsbesluit van Anneleen Van Bossuyt - Nederlands-voorwaarde in stedelijk
aanwervingsbeleid (2020_VVB_00048)

IR 3.

Interpellatie van Johan Deckmyn - Dyianet-moskeeën (2020_IP_00061)

IR 5.

Interpellatie van Johan Deckmyn - Opvolging van de Roma-problematiek in Gent
(2020_IP_00063)

IR 6.

Interpellatie van Tom De Meester - Woningprijzen in Gent (2020_IP_00064)

A-punten
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Kabinet Mathias De Clercq
1.
Beleidsnota 'Internationale samenwerking: de blik op de wereld' (2020-2025) Goedkeuring (2020_GRMW_01125)
Kabinet Astrid De Bruycker
2.
Beleidsnota 'Openbaar Groen 2020 - 2025' - Goedkeuring (2020_GRMW_01258)
Kabinet Tine Heyse
3.
Klimaatplan 2020-2025 - Goedkeuring (2020_GRMW_01223)
Kabinet Bram Van Braeckevelt
4.
Beleidsnota IVAGO 2020-2025 - Goedkeuring (2020_GRMW_01229)
5.
Beleidsnota Proper Gent 2020-2025 - Goedkeuring (2020_GRMW_01230)
Kabinet Rudy Coddens
6.
Beleidsnota Ouderenzorg 2020-2025 'Gent, leeftijdsvriendelijke stad' - Goedkeuring
(2020_GRMW_01183)
Bedrijfsvoering - Internationale Relaties/Stedelijke Vernieuwing/Archief
Dienst Internationale Relaties en Netwerken
7.
Toekenning van een nominatieve, structurele subsidie voor de 11.11.11-campagne 2020
- Goedkeuring (2020_GRMW_01198)
Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd
Sportdienst
8.
Toekenning van een eenmalige subsidie als coronacompensatie aan Gentse erkende
sportverenigingen en erkende verenigingen met sportaanbod - Goedkeuring
(2020_GRMW_01169)
Cultuurdienst
15.
Subsidieovereenkomst voor het project 'Brugse Poort Live' - periode december 2020 april 2021 - Goedkeuring (2020_GRMW_01216)
Staf
33.
Toekenning van een nominatieve eenmalige subsidie voor opvang van de impact van de
Corona crisis op de werking van de EVA vzw De Centrale - Goedkeuring
(2020_GRMW_01263)
Departement Stedelijke Ontwikkeling
Dienst Economie
35.
Subsidieovereenkomst voor de organisatie van 'The Big Score 2020' - Goedkeuring
(2020_GRMW_01171)
Dienst Wonen
40.
Subsidiereglement voor de verbetering van de woningkwaliteit voor de periode 20142020 - Wijziging (2020_GRMW_01266)
41.
Subsidiereglement Projectoproep kwetsbare doelgroepen op de huisvestingsmarkt voor
de periode 1/12/2020 tot 31/12/2023 - Goedkeuring (2020_GRMW_01332)
Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning
42.
Voorlopige vaststelling van het ontwerp van gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan
(RUP) nr. 148 'Technologiepark Ardoyen - Tramstraat' - Vaststelling
(2020_GRMW_01210)
Dienst Werk
44.
Nieuw subsidiereglement tegemoetkoming voor werkgevers in de vergoeding BIS-stages
voor schoolverlaters - Goedkeuring (2020_GRMW_01239)
45.
Partnerschapsovereenkomst in het kader van het Europees Sociaal Fonds-project
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'Schakels naar Inclusief Ondernemen' - periode 1/10/2020 - 31/12/2022 - Goedkeuring
(2020_GRMW_01240)
Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen
46.
Overheidsopdracht van werken - Bouw van de Verapazbrug en omgevingsaanleg 1M3D8H/20/51- stadsaandeel in het ontwerp - Goedkeuring (2020_GRMW_01244)
48.
Overheidsopdracht van werken - herinrichting kruispunten N70 x R4 – Orchideestraat –
Drieselstraat - 1M3D8H/20/58 - stadsaandeel in het ontwerp - Goedkeuring
(2020_GRMW_01247)
51.
Opheffing van diverse principieel vastgestelde gedeeltelijke straatnaamwijzigingen van
Oostakkerdorp en definitieve vaststelling van de namen 'Oostakkerdorp', 'Kioskpad' en
'Vredesboompad', voor de nieuwe doortrekking van het reeds bestaande Oostakkerdorp,
voor de gedeeltelijke straatnaamwijziging van Oostakkerdorp en voor het nieuwe pad
binnen de heraanleg van het centrum van Oostakker - Vaststelling (2020_GRMW_01291)
52.
Principiële vaststelling van de naam 'Roger De Letterstraat' voor de gedeeltelijke
straatnaamwijziging van Oostakkerdorp voor het stuk weg gelegen tussen de
Pijphoekstraat en het kruispunt met de respectievelijke wegen 'Kioskpad' en
'Vredesboompad' binnen de heraanleg van het centrum van Oostakker - Vaststelling
(2020_GRMW_01290)
Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd
Jeugddienst
57.
Afwijking subsidiereglementen voor uitbetaling werkingssubsidies aan
jeugdwerkinitiatieven omwille van Covid-19 - Goedkeuring (2020_GRMW_01177)
Departement Facility Management
Dienst Vastgoed
131. Bijkomende Kwijtschelding huurgelden, andere gebruikersvergoedingen en forfaitaire
bijdragen in het verbruik van de nutsvoorzieningen naar aanleiding van de
coronamaatregelen - categorie (socio-)economisch - Goedkeuring (2020_GRMW_01206)
Dit agendapunt komt ook aan bod in de raad voor maatschappelijk welzijn
(2020_GRMW_01334).
Politie - Directie Beheer
HRM
81.
Politie - Vacantverklaring van 46 betrekkingen in het operationeel en het administratief
en logistiek kader - vijfde mobiliteitscyclus 2020 - Goedkeuring (2020_GRMW_01306)
IVA Mobiliteitsbedrijf
Circuleren 1
82.
Overheidsopdracht van Leveringen - Leveren, plaatsen, in dienst stellen en onderhouden
van een dynamisch verkeersgeleidingssysteem - MB 12/2020 - Oproep tot deelneming Goedkeuring (2020_GRMW_01249)
Straatparkeren 1
83.
Vastgestelde gemeentelijke aanvullende reglementen op het wegverkeer - Rapportering
over de periode 11 september 2020 t.e.m. 15 oktober 2020 - Kennisneming
(2020_GRMW_01250)
84.
Retributiereglement met betrekking tot het straatparkeren - Bijlage 2 'Stratenlijst' Wijziging (2020_GRMW_01251)
Straatparkeren 2
85.
Reglement met betrekking tot de gemeentelijke parkeervergunning - Bijlage 1 'Lijst
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bewonerszones' - Bijlage 2 'Lijst parkeerzones' - Wijziging (2020_GRMW_01252)
Sociale Dienstverlening - Directie
Dienst Ontmoeten en Verbinden
86.
Toekenning van een eenmalige subsidie met oog op een stadsbrede samenwerking in
kader van de eindejaarscampagne 2020 - Goedkeuring (2020_GRMW_01259)
87.
Toekenning van een eenmalige subsidie voor met oog op een samenwerking in de
wijken in het kader van de eindejaarscampagne 2020 - Goedkeuring
(2020_GRMW_01260)
Departement Financiën
Dienst Belastingen
90.
Reglement 'Retributie op omgevingsvergunningsaanvragen' - Wijziging
(2020_GRMW_01283)
Departement HR - T&O
Talent en Ontwikkeling
129. Nieuwe opleidingsmodaliteiten voor medewerkers van Stad en OCMW - Goedkeuring
(2020_GRMW_01182)
Dit agendapunt komt ook aan bod in de raad voor maatschappelijk welzijn
(2020_GRMW_01333).
Departement HR - Juridische ondersteuning
Juridische ondersteuning
130. Rechtspositieregeling Stad en OCMW Gent - Aanpassingen geneeskundige controle Vakantiegeld op variabel salaris - Vervanging voorzitter adviescommissie evaluaties Invoeren van de functie specifiek directeur - Lijst knelpuntfuncties - Redactionele
wijzigingen - Wijziging (2020_GRMW_01204)
Dit agendapunt komt ook aan bod in de raad voor maatschappelijk welzijn
(2020_GRMW_01335).
Bedrijfsvoering
Juridische Dienst
96.
Opdrachthoudende vereniging Imewo - buitengewone algemene vergadering van 14
december 2020 - statutenwijziging - vaststelling van het mandaat van de
vertegenwoordiger van de Stad Gent - Goedkeuring (2020_GRMW_01209)
98.
Opdrachthoudende vereniging TMVW - algemene vergadering van 11 december 2020 vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van Stad Gent - Goedkeuring
(2020_GRMW_01218)
99.
Dienstverlenende vereniging TMVS - algemene vergadering van 8 december 2020 vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van Stad Gent - Goedkeuring
(2020_GRMW_01221)
100. IMEWO - bijkomende intekening op Apt-aandelen IMEWO in het kader van een
kapitaalverhoging van Publi-T - Goedkeuring (2020_GRMW_01219)
101. Addendum bij de raamovereenkomst inzake de uittreding van de Stad Gent uit de
intercommunale Publilec - Goedkeuring (2020_GRMW_01220)
Dienst Bestuursondersteuning
108. Benoeming van leden in de algemene commissies en bijzondere commissies Goedkeuring (2020_GRMW_01253)
148. Voordracht van een kandidaat ter vertegenwoordiging van de Stad Gent in het college
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149.
150.
151.
109.

van vereffenaars van de opdrachthoudende vereniging Digipolis - Goedkeuring
(2020_GRMW_01336)
Vervanging van een bestuurder namens het lid Stad Gent in de raad van bestuur van de
EVA vzw Wijk-werken Gent - Goedkeuring (2020_GRMW_01337)
Vervanging van een bestuurder namens het lid Stad Gent in de raad van bestuur van de
EVA vzw De Centrale - Goedkeuring (2020_GRMW_01338)
Vervanging van een bestuurder namens het lid Stad Gent in de raad van bestuur van de
EVA vzw Sodigent - Goedkeuring (2020_GRMW_01339)
Notulen van de vergadering van de gemeenteraad van 19 en 20 oktober 2020 Goedkeuring (2020_GRMW_01255)
BESLOTEN VERGADERING

B-punten
Bedrijfsvoering
Juridische Dienst
110. Gemeentelijke administratieve sancties - Aanstelling van sanctionerend ambtenaar
(A.2020-1551/HD) - Goedkeuring (2020_GRMW_01241)
Politie - Directie Beheer
HRM
111. Toekenning van een rente na arbeidsongeval aan een personeelslid van de Politiezone
Gent (BV) - Goedkeuring (2020_GRMW_01284)
112. Toekenning van een rente na arbeidsongeval aan een personeelslid van de Politiezone
Gent (MF) - Goedkeuring (2020_GRMW_01285)
113. Toekenning van een rente na arbeidsongeval aan een personeelslid van de Politiezone
Gent (MD) - Goedkeuring (2020_GRMW_01286)
114. Toekenning van een rente na arbeidsongeval aan een personeelslid van de Politiezone
Gent (CD) - Goedkeuring (2020_GRMW_01287)
115. Administratief en logistiek kader - Rangorde van de kandidaten en aanwerving en
benoeming van 1 maatschappelijk assistent (bijzondere graad niveau B) voor de Dienst
Maatschappelijke Zorg van Politiezone Gent via externe statutaire werving - Goedkeuring
(2020_GRMW_01293)
116. Administratief en logistiek kader - Bepalen van de rangorde van de kandidaten,
aanwijzing en benoeming van 1 consulent voor de Dienst Informatie, Analyse en
Kennisbeheer in het kader van de derde mobiliteitscyclus 2020 - Goedkeuring
(2020_GRMW_01294)
117. Administratief en logistiek kader - Bepalen van de rangorde van de kandidaten,
aanwijzing en benoeming van 1 assistent voor de Dienst Informatie, Analyse en
Kennisbeheer in het kader van de derde mobiliteitscyclus 2020 - Goedkeuring
(2020_GRMW_01295)
118. Administratief en logistiek kader - Externe contractuele aanwerving van 1 ICT-assistent
(niveau C) bij de Dienst Informatie- en communicatietechnologie - Extra aanwerving Goedkeuring (2020_GRMW_01296)
119. Operationeel kader - Bepalen van de rangorde van de kandidaten en aanwijzing en
benoeming van 1 commissaris van politie bij de Interventiedienst in het kader van de
derde mobiliteitscyclus van 2020 - Goedkeuring (2020_GRMW_01297)
120. Toekenning van een rente na arbeidsongeval aan een personeelslid van de Politiezone
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121.

122.
123.
124.
125.
126.
127.

128.

Gent (NV) - Goedkeuring (2020_GRMW_01298)
Operationeel kader - Bepalen van de rangorde van de kandidaten en aanwijzing en
benoeming van 1 inspecteur bij de lokale recherchedienst in het raam van het erratum
van de derde mobiliteitscyclus van 2020 - Goedkeuring (2020_GRMW_01299)
Non-activiteit voorafgaand aan de pensionering voor personeelsleden met een
preferentiële leeftijd (NAV/053/VG) - Goedkeuring (2020_GRMW_01300)
Non-activiteit voorafgaand aan de pensionering voor personeelsleden met een
preferentiële leeftijd (NAV/052/DCM) - Goedkeuring (2020_GRMW_01301)
Non-activiteit voorafgaand aan de pensionering voor personeelsleden met een
preferentiële leeftijd (NAV/051/RV) - Goedkeuring (2020_GRMW_01302)
Valorisatie burgerdiensten - administratief en logistiek kader - (VAL36/VVD) Goedkeuring (2020_GRMW_01303)
Valorisatie burgerdiensten - administratief en logistiek kader - (VAL37/VDC) Goedkeuring (2020_GRMW_01304)
Operationeel kader - Bepalen van de rangorde van de kandidaten en voordracht van de
eerst gerangschikte kandidaat voor benoeming tot hoofdcommissaris van politie,
directeur van de Directie Operaties van de Politiezone Gent in het raam van de derde
mobiliteitscyclus van 2020 - Goedkeuring (2020_GRMW_01307)
Operationeel kader - Uitdiensttreding via mobiliteit - Kennisneming
(2020_GRMW_01305)

