commissie onderwijs, welzijn en participatie (OWP)
Agenda van de vergadering van 13 januari 2021

AANGEPASTE AGENDA
OPENBARE VERGADERING
AGENDAPUNTEN
Regeling van de werkzaamheden
* Bespreking.

Goedkeuring werknota van de vorige vergadering
1. Document toegestuurd op donderdag 3 december 2020. (met bijlage voor de raadsleden)
2. Nog openstaande afspraken van de voorbije zittingen commissie OWP (met bijlage voor de
raadsleden)

Niet tijdig beantwoorde schriftelijke vragen
* Nihil.

Mondelinge vragen
IR 1.

Mondelinge vraag van Jef Van Pee - extra federale middelen armoedebestrijding
(2021_MV_00010)

IR 2.

Mondelinge vraag van Elke Sleurs - Activering OCMW-cliënten via duaal leertraject BPost
(2021_MV_00020)

IR 3.

Mondelinge vraag van Mieke Bouve - Terugkeer van leerlingen uit code rood (Stedelijk
onderwijs) (2021_MV_00021)

IR 4.

Mondelinge vraag van Bert Misplon - Ondersteuning kinderopvang (2021_MV_00022)

IR 5.

Mondelinge vraag van Caroline Persyn - Gent bouwt groot centraal vaccinatiedorp
(2021_MV_00028)

IR 6.

Mondelinge vraag van Fourat Ben Chikha - Extra uitgaven voor ICT in het onderwijs
(2021_MV_00030)

IR 7.

Mondelinge vraag van Carl De Decker - Daklozenopvang (2021_MV_00032)

IR 8.

Mondelinge vraag van Anita De Winter - Covid-19 vaccinatie door lokale besturen
(2021_MV_00045)
bijkomend punt
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Bevoegdheid Stad
Sociale Dienstverlening - Directie
Dienst Welzijn en Gelijke Kansen
1.
Actieplan Antidiscriminatie en Antiracisme 2020-2025 - Goedkeuring
(2021_GRMW_00102)
punt met toelichting
Kabinet schepen Astrid De Bruycker
* Wijkbudget Gent: toelichting wijkdialogen (presentatie)

Kabinet schepen Elke Decruynaere
* Toelichting: ontwerpbeleidsnota Outreachend werken 2020-2025. (met bijlage voor de
raadsleden)

Bevoegdheid Stad
Sociale Dienstverlening - Directie
Dienst Welzijn en Gelijke Kansen
2.
Subsidieovereenkomst voor de coördinatie van het project 'Generatie Gaatjesvrij' voor
werkingsjaren 2021-2023 - Goedkeuring (2021_GRMW_00031)
3.

Samenwerkingsovereenkomst contact- en bronopsporing ter bestrijding van de COVID19-pandemie-optie1 - Goedkeuring (2021_GRMW_00053)

4.

Reglement voor erkenning/subsidiëring van vormings- en/of ontmoetingsactiviteiten
voor senioren (waaronder jubileumvieringen) - Wijziging (2021_GRMW_00067)

5.

Reglement betreffende de erkenning van Gentse socio-culturele verenigingen van
etnisch-culturele minderheden en het toekennen van werkingssubsidie - Wijziging
(2021_GRMW_00068)

6.

Reglement voor de erkenning en subsidiëring van verenigingen in verband met sociale
voorzieningen en personen met een beperking - Wijziging (2021_GRMW_00069)

7.

Nieuw subsidiereglement voor de relance van organisaties actief op het vlak van
armoedebestrijding, gelijke kansen, ontmoeting en burgerparticipatie ingevolge de
coronacrisis - Goedkeuring (2021_GRMW_00104)

8.

Overheidsopdracht van diensten - Sensoc-onderzoek onveiligheidsgevoel sector Rabot
en ontwikkelen van technologische oplossingen - Bestek - Vaststelling
(2021_GRMW_00101)

Dienst Outreachend Werken
9.
Subsidieovereenkomst voor het realiseren van hulpverlening in de leefwereld van
precaire gezinnen via presentiewerk bij zelforganisaties - werkingsjaar 2021 tot 2024 Goedkeuring (2021_GRMW_00028)
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Dienst Ontmoeten en Verbinden
10.
Beleidsnota Wijkbeleid en beleidsparticipatie - Goedkeuring (2021_GRMW_00103)
Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd
Jeugddienst
11.
Subsidieovereenkomst voor het realiseren van een bouwspeelplaats te Gent voor
werkingsjaren 2021-2022 - Goedkeuring (2021_GRMW_00006)
12.

Subsidieovereenkomst voor het realiseren van kwalitatief en divers vrijetijdsaanbod in
de wijk Brugse Poort en het versterken van de organisatie - Goedkeuring
(2021_GRMW_00007)

13.

Subsidieovereenkomst voor het realiseren van kwalitatief en divers vrijetijdsaanbod in
de wijk Malem - werkingsjaren 2021-2023 - Futsal Besiktas - Goedkeuring
(2021_GRMW_00015)

14.

Subsidieovereenkomst voor het professionaliseren en de organisatie van een kwalitatief
en divers vrijetijdsaanbod in de wijk Brugse Poort - werkingsjaren 2021-2023 Maanobota Collective - Goedkeuring (2021_GRMW_00016)

15.

Subsidieovereenkomst voor de algemene werking van de jeugdwelzijnswerkorganisatie
en het realiseren van kwalitatief en divers vrijetijdsaanbod in de wijken
Meulestede/Afrikalaan en de site aan het Zuid. - Goedkeuring (2021_GRMW_00017)

16.

Addendum bij de subsidieovereenkomst voor de realisatie van de uitbouw en het beheer
van het jongerencultuurcentrum Minus One voor werkingsjaren 2020-2022 Goedkeuring (2021_GRMW_00018)

17.

Subsidieovereenkomst voor het realiseren van kwalitatief en divers vrijetijdsaanbod werkingsjaren 2021-2023 - Posküder vzw - Goedkeuring (2021_GRMW_00019)

18.

Subsidieovereenkomst voor het realiseren van jeugdwerk en de uitbouw van een
vrijwilligerswerking in Nieuw Gent - werkingsjaren 2021-2023 - Bloemenstad vzw Goedkeuring (2021_GRMW_00020)

19.

Subsidieovereenkomst voor het realiseren van kwalitatief en divers vrijetijdsaanbod in
de wijk Rabot en het versterken van de organisatie - werkingsjaren 2021-2023 - Özburun
vzw - Goedkeuring (2021_GRMW_00021)

20.

Subsidieovereenkomst voor het realiseren van kwalitatief en divers vrijetijdsaanbod werkingsjaren 2021-2023 - Rede vzw - Goedkeuring (2021_GRMW_00022)

21.

Subsidieovereenkomst voor de realisatie van het Bruggenbouwersproject ‘Mentaal
Welzijn in het jeugd(welzijns)werk’ voor werkingsjaren 2021-2022 - Goedkeuring
(2021_GRMW_00023)
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22.

Subsidieovereenkomst voor het realiseren van kwalitatief en divers vrijetijdsaanbod voor
jongeren in kwetsbare situaties in de wijk Macharius-Heirnis - Goedkeuring
(2021_GRMW_00059)

23.

Subsidieovereenkomst voor het realiseren van kwalitatief en divers vrijetijdsaanbod Goedkeuring (2021_GRMW_00060)

24.

Subsidieovereenkomst voor het professionaliseren van de eigen organisatie, het
voorzien van een vrijetijdsaanbod en jeugdwelzijnswerk in de wijk Brugse Poort en
mobiel jeugdwelzijnswerk in Malem-Rooigem - Goedkeuring (2021_GRMW_00061)

25.

Subsidieovereenkomst voor het professionaliseren van de eigen organisatie en aanbod in
de wijken Rabot en Brugse Poort en mobiel jeugdwelzijnswerk in de wijk Rabot Goedkeuring (2021_GRMW_00062)

26.

Subsidieovereenkomst voor het realiseren van jeugdwerk voor jonge nieuwkomers en
mobiel jeugdwelzijnswerk in STH - Goedkeuring (2021_GRMW_00063)

27.

Subsidieovereenkomst 2021- 2025 met vzw Jong houdende de realisatie van lokaal
jeugdwelzijnswerk - Goedkeuring (2021_GRMW_00064)

28.

Subsidieovereenkomst voor stadsbreed kwalitatief jeugdwelzijnswerk voor
tieners/jongeren in meest precaire situaties met focus op tienerouders - Goedkeuring
(2021_GRMW_00065)

29.

Nieuw reglement voor erkenning als jeugdwerkinitiatieven - Goedkeuring
(2021_GRMW_00099)

30.

Nieuw Subsidiereglement voor jeugdwerkinitiatieven - Goedkeuring
(2021_GRMW_00100)

Dienst Kinderopvang
31.
Overeenkomst betreffende de procedure voor de toekenning van subsidies voor
inkomenstarief in de kinderopvang van baby's en peuters - Goedkeuring
(2021_GRMW_00024)
32.

Projectovereenkomst in het kader van de ESF-oproep m.b.t. Projectnummer 502 :
Nieuwe krachten voor de Gentse Kinderopvang - Goedkeuring (2021_GRMW_00066)

Onderwijscentrum Gent
33.
Addendum bij de subsidieovereenkomst voor 'De Plantrekkerij' (artistieke projecten) in
Nieuw Gent - Werkingsjaren 2020-2023 - Goedkeuring (2021_GRMW_00025)
IVA Stedelijk Onderwijs Gent
34.
Capaciteitsbepaling van de scholen van het gewoon- en buitengewoon basisonderwijs en
van het gewoon en buitengewoon secundair onderwijs van het Stedelijk Onderwijs Gent
voor het schooljaar 2021-2022 - Goedkeuring (2021_GRMW_00026)
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35.

Naamswijziging van het Autonoom Centrum voor DBSO (CLW-Gent) in 'DuO²-Gent' Goedkeuring (2021_GRMW_00027)

36.

Hernieuwd afsprakenkader IVA Stedelijk Onderwijs Gent - Goedkeuring
(2021_GRMW_00052)

Bedrijfsvoering - Strategie en Organisatie
Dienst Beleidsparticipatie
37.
Subsidieovereenkomst voor het project Campus Atelier Nieuw Gent' voor de periode 1
juli 2020 - 31 december 2023 -Addendum - Goedkeuring (2021_GRMW_00045)
Bevoegdheid Stad en OCMW
Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd
Jeugddienst
38.
Addendum bij de subsidieovereenkomst voor de werking van de KAA Gent Foundation
voor de periode 2020-2025 - Goedkeuring (2021_GRMW_00029)
39.

Addendum bij de subsidieovereenkomst in het kader van uitbouwen dialoog mensen in
armoede, verbreden doelgroep en deelname aan het praktijkonderzoek traject
middenveld - werkingsjaren 2020-2022 - Goedkeuring (2021_GRMW_00030)

Sociale Dienstverlening - Beleidsondersteuning
Staf Strategische en Financiële Beleidsondersteuning
40.
Subsidieovereenkomst voor Hulpverlening aan zelfstandigen in moeilijkheden werkingsjaar 2021 - Goedkeuring (2021_GRMW_00118)
BESLOTEN VERGADERING
REGELING VAN DE TOEKOMSTIGE WERKZAAMHEDEN
* Bespreking.

