commissie milieu, personeel en FM (MPF)
Agenda van de vergadering van 23 februari 2021

OPENBARE VERGADERING
AGENDAPUNTEN
Regeling van de werkzaamheden
* Bespreking.

Goedkeuring werknota van de vorige vergadering
1. Document toegestuurd op woensdag 20 januari 2021. (met bijlage voor de raadsleden)
2. Er zijn geen openstaande afspraken meer.

Niet tijdig beantwoorde schriftelijke vragen
* Nihil.

Mondelinge vragen
IR 1.

Mondelinge vraag van Stijn De Roo - asbest - verwerking/ophaling (2021_MV_00058)

IR 2.

Mondelinge vraag van Ronny Rysermans - Ivago – veiligheid medewerkers – oproep tot
voorzichtig rijgedrag in buurt van vuilniswagens (2021_MV_00079)

IR 3.

Mondelinge vraag van Jef Van Pee - Uitrol plaatsen zonnepanelen (2021_MV_00101)

Kabinet schepen Tine Heyse
* Toelichting: evaluatie proactief toezichtproject bij bedrijven met lucht-emitterende activiteiten in
7 industriezones.

Kabinet schepen Annelies Storms
* Toelichting: POD-logistiek (presentatie)

Bevoegdheid Stad
Departement Stedelijke Ontwikkeling
Dienst Milieu en Klimaat
1.
Overheidsopdracht van diensten - Energiecoaching 3.1 - Werkwijze en
raamovereenkomst voor de begeleiding van bedrijven op het vlak van energie-efficiëntie
en hernieuwbare energie (met speciale aandacht voor PV) – DMK/2021/01 - Bestek Vaststelling (2021_GRMW_00148)
Departement Facility Management
Dienst Aankoop en Logistiek - STAD
2.
Overheidsopdracht van diensten - Telecommunicatiediensten ten behoeve van de
Vlaamse overheid, lokale en provinciale besturen – Toetreding tot de raamovereenkomst
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van de Vlaamse overheid - Bestek nr. 2017/HFB/OPMB/33326 – perceel 2 - mobiele
telefonie, mobiele datacommunicatie voor professioneel gebruik - Beslissing tot afname
- Goedkeuring (2021_GRMW_00136)
3.

Overheidsopdracht van leveringen - Raamovereenkomst voor het leveren van baby- en
peutermeubilair (6 percelen) - SLS/2021/009 - ID5023 - Bestek - Vaststelling
(2021_GRMW_00197)

4.

Overheidsopdracht van diensten - Raamovereenkomst voor de bedeling van diverse
publicaties en andere logistieke ondersteuning in het kader van het informeren van de
burger (3 percelen) - SLS/2021/001 - ID5055 - Vaststelling bestek - Machtiging optreden
als aankoopcentrale - Goedkeuring (2021_GRMW_00200)

Dienst Vastgoed
5.
Voorwaarden voor het in beheer geven van het onroerend goed, gelegen te Gent, Bij
Sint-Jozef 32 en toekenning van een werkingssubsidie aan de gebruiker - Goedkeuring
(2021_GRMW_00164)
6.

Sluiten van een verkoopovereenkomst m.b.t. het onroerend goed gelegen te Gent,
Forelstraat (lot 17) (tuinuitbreiding Lousbergpark) - Goedkeuring (2021_GRMW_00165)

7.

Sluiten van een huurovereenkomst met betrekking tot een deel van een onroerend goed
gelegen te Ledeberg, Frans De Mildreef, en toekenning van een huursubsidie aan de
gebruiker - Goedkeuring (2021_GRMW_00166)

8.

Sluiten van een verkoopovereenkomst m.b.t. het onroerend goed gelegen te Gent,
Wiedauwkaai (lot 81 a- lot 81 b) - Goedkeuring (2021_GRMW_00186)

9.

Lichten van een optie tot aankoop van en het sluiten van een bruikleenovereenkomst
aangaande percelen grond, gelegen te Oostakker, nabij de Eikstraat, ter realisatie van
het RUP Groen, deelgebied Slotendries - Goedkeuring (2021_GRMW_00187)

Dienst FM Themagebouwen
10.
Overheidsopdracht van werken - Plaatsing van een valbeveiliging op het dak met
splitunits van het Algemeen Politiecentrum Gent, Antonius Triestlaan 12, Gent DN/2020/073/PM/INV - Prijsvraag - Vaststelling (2021_GRMW_00167)
11.

Overheidsopdracht van werken - Groot Vleeshuis - Instandhoudingswerken dak BOU/2018/019-ID4460 - Bestek - Vaststelling (2021_GRMW_00198)

Dienst FM Onderwijs
12.
Overheidsopdracht van werken - Raamovereenkomst voor herstel en onderhoud aan
vast opgestelde werktuigmachines - FEG/2021/005/GDR/5071 - Vaststelling bestek Machtiging optreden als aankoopcentrale - Goedkeuring (2021_GRMW_00199)
Bevoegdheid Stad en OCMW
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Departement HR - Juridische ondersteuning
Juridische ondersteuning
13.
Oprichting integriteitscomité voor het stads- en OCMW-personeel en aanvulling van de
deontologische code Stad en OCMW Gent - Goedkeuring (2021_GRMW_00151)
14.

Eenmalige aanvulling eindejaarstoelage 2020 voor het zorgpersoneel - Goedkeuring
(2021_GRMW_00201)

Departement Facility Management
Dienst FM Onderwijs
15.
Overheidsopdracht van werken - Raamovereenkomst Optimalisatie Speelplaatsen FEG/2020/014/TH/ID4936 - Vaststelling bestek - Machtiging optreden als
aankoopcentrale - Goedkeuring (2021_GRMW_00137)
Dienst FM Themagebouwen
16.
Overheidsopdracht van werken - Raamovereenkomst voor onderhoud, depannage en
modernisaties van de liftinstallaties binnen de gebouwen voor een periode van 5 jaar FAG/2020/047/LB/INV-EXP/5059 - Vaststelling bestek - Machtiging optreden als
aankoopcentrale - Goedkeuring (2021_GRMW_00150)
Bevoegdheid OCMW
Departement Facility Management
dienst FM Welzijn - team Ouderenzorg
17.
Overheidsopdracht van werken - Realiseren van bijkomende woningen in wzc
Zonnebloem en wzc De Liberteyt en renovatie leefruimtes in wzc Zonnebloem FM/2020/110 - Bestek - Vaststelling (2021_GRMW_00149)

