commissie algemene zaken, financiën en burgerzaken (AFB)
Agenda van de vergadering van 22 februari 2021

TWEEDE AANGEPASTE AGENDA

Deze mondelinge vraag was niet bestemd voor deze commissie en werd
teruggestuurd naar de auteur
- 2021_MV_00105_Mondelinge vraag van raadslid Elke Sleurs: vervoer naar het
vaccinatiecentrum

Op vraag van de voorzitter en met goedkeuring van de auteur wordt deze
mondelinge vraag omgezet naar een schriftelijke vraag
- 2021_MV_00106_Mondelinge vraag van raadslid Manuel Mugica Gonzalez:
samenwerking PZ Gent en Natuurpunt

Op vraag van de auteur wordt deze mondelinge vraag omgezet in een
schriftelijke vraag
- 2021_MV_00110_Mondelinge vraag van raadslid Cengiz Cetinkaya: Handhaving
tijdelijke verkeersmaatregelen Muide-Meulestede
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)
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2. Er zijn geen openstaande afspraken meer.

Punt gezamenlijk met de leden van de commissie VPP
Bevoegdheid Stad
Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd
Dienst Feesten en Ambulante Handel
1.
Subsidiereglement voor de financiële ondersteuning van coronaveilige evenementen in
2021 (Knaldrangfonds) - Goedkeuring (2021_GRMW_00196)
Niet tijdig beantwoorde schriftelijke vragen
* Nihil.

Mondelinge vragen
IR 1.

Mondelinge vraag van Sonja Welvaert - Verlichting en extra vuilnisbak in het parkje bij de
Moriaanstraat (2021_MV_00076)

IR 2.

Mondelinge vraag van Anneleen Van Bossuyt - Vandalisme in volkstuinen Gentbrugge
(2021_MV_00089)

IR 3.

Mondelinge vraag van Elke Sleurs - Invoering Gas 5 regeling (2021_MV_00091)

IR 4.

Mondelinge vraag van Christophe Peeters - Regelgeving inzake graftekens
(2021_MV_00099)

IR 5.

Mondelinge vraag van Stijn De Roo - Sluikstortcamera's (2021_MV_00100)

IR 6.

Mondelinge vraag van Sonja Welvaert - Coronaboete voor kotstudenten
(2021_MV_00108)
bijkomend punt
Bevoegdheid Stad en OCMW
Bedrijfsvoering
Juridische Dienst
2.
Samenwerkingsovereenkomst met de Zelfstandige Groepering onder de benaming
'District09' - Goedkeuring (2021_GRMW_00206)
3.

Addendum bij de beheersovereenkomst 2020-2025 met AGB sogent ingevolge de
transitie van Digipolis naar District09 - Goedkeuring (2021_GRMW_00208)

Bevoegdheid Stad
Departement Facility Management
Dienst FM Themagebouwen
4.
Overheidsopdracht van werken - Plaatsing van een valbeveiliging op het dak met
splitunits van het Algemeen Politiecentrum Gent, Antonius Triestlaan 12, Gent -

3 van 6
DN/2020/073/PM/INV - Prijsvraag - Vaststelling (2021_GRMW_00167)
Departement Financiën
Team Belastingen Economie
5.
Belasting op de inname van het openbaar domein voor het uitvoeren van werken Wijziging (2021_GRMW_00171)
Team Beheer en Ondersteuning
6.
Beleidsnota 'Financiën 2020-2025' - Goedkeuring (2021_GRMW_00204)
7.

Borgstelling S&R Gent nv - Verlenging looptijd hoofdkredietovereenkomst tussen S&R
Gent nv en Belfius Bank nv - Goedkeuring (2021_GRMW_00205)

IVA Mobiliteitsbedrijf
Advies en Ondersteuning
8.
Vrijstelling van retributie voor parkeerterreinen B en C van The Loop voor de periode 15
februari 2021 tot 30 september 2021 - Goedkeuring (2021_GRMW_00188)
Politie - Directie Beheer
Financiën en Middelen
9.
Overheidsopdracht van leveringen voor de aankoop van foto- en filmapparatuur Intekening op raamovereenkomst ECO/2018/062-ID4601 van de Stad Gent Goedkeuring (2021_GRMW_00173)
Departement Welzijn en Samenleving
Dienst Preventie voor Veiligheid
10.
Addendum bij de subsidieovereenkomst voor de werking van de KAA Gent Foundation
voor het werkingsjaar 2021-2025 - Goedkeuring (2021_GRMW_00209)
Bedrijfsvoering
Juridische Dienst
11.
Addenda bij de beheersovereenkomsten 2020-2025 met resp. AGB's Kunsten en Design
en Erfgoed ingevolge de transitie van Digipolis naar District09 - Goedkeuring
(2021_GRMW_00211)
12.

Addenda bij de samenwerkingsovereenkomsten 2020-2025 met resp. EVA vzw's REGent,
de Fietsambassade Gent, De Centrale, Wijk-werken Gent ingevolge de transitie van
Digipolis naar District09 - Goedkeuring (2021_GRMW_00212)

Dienst Communicatie
13.
Toekenning van een eenmalige subsidie in het kader van 'Gentsters for life' - actie 2020,
met als thema 'kinderen en jongeren' - Goedkeuring (2021_GRMW_00213)
Departement Stedelijke Ontwikkeling
Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen
14.
Definitieve vaststelling van de naam 'Roger De Letterstraat' voor de gedeeltelijke
straatnaamwijziging van Oostakkerdorp voor het stuk weg gelegen tussen de
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Pijphoekstraat en het kruispunt met de respectievelijke wegen 'Kioskpad' en
'Vredesboompad' binnen de heraanleg van het centrum van Oostakker en aanbrengen
van een onderschrift op het straatnaambord - Goedkeuring (2021_GRMW_00214)
15.

Definitieve vaststelling van de naam 'Marie-Jeanne Boelenspad' voor het nieuwe fietsen wandelpad met onderdoorgang langs de Schelde onder het kruispunt van de SintLievenspoort te Gent en aanbrengen van een onderschrift op het straatnaambord Goedkeuring (2021_GRMW_00215)

16.

Principiële vaststelling van de namen 'Kurkpad' en 'Bamboepad' voor de gedeeltelijke
plaatsnaamwijziging van Mijnhoutkaai voor het fiets- en wandelpad gelegen langs het
Kapitein Zeppospark en links en rechts van het Houtdok te Gent - Vaststelling
(2021_GRMW_00216)

17.

Principiële vaststelling van de namen 'Nieuwevaart', 'Indigopad', 'Sumakpad' en
'Saffloerpad' voor de gedeeltelijke straatnaamwijziging van Gaardenierspad en voor de
nieuwe fiets- en wandelpaden binnen de groenzones tussen Nieuwevaart, Roggestraat
en Maïsstraat te Gent - Vaststelling (2021_GRMW_00217)

18.

Principiële vaststelling van de naam 'Slokkeboomstraat' voor de gedeeltelijke
straatnaamwijziging van de doorsteek in het verlengde van de zijweg van de
Achterstraat, voorbij het rond punt en postbus/adres Achterstraat 18, langs het park tot
aan de Azaleastraat te Sint-Amandsberg - Vaststelling (2021_GRMW_00218)

19.

Principiële vaststelling van de naam 'Oostbergstraat' voor de nieuwe weg binnen de
verkaveling aan de Victor Braeckmanlaan te Sint-Amandsberg - Vaststelling
(2021_GRMW_00219)

Bedrijfsvoering - Strategie en Organisatie
Staf Strategie en Organisatie
20.
Subsidieovereenkomst met WoninGent cvba voor tussenkomst in de gezamenlijke
kosten dienstverlening District09 voor werkingsjaren 2021-2025 - Goedkeuring
(2021_GRMW_00240)
Bevoegdheid OCMW
Bedrijfsvoering
Juridische Dienst
21.
Addendum bij de samenwerkingsovereenkomst 2020-2025 met welzijnsvereniging SVK
Gent ingevolge de transitie van Digipolis naar District09 - Goedkeuring
(2021_GRMW_00207)
Bevoegdheid Stad
Departement Facility Management
Dienst Aankoop en Logistiek - STAD
22.
Oprichting vaccinatiecentrum 'Flanders Expo' - Kennisneming (2021_GRMW_00246)
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bijkomend punt
BESLOTEN VERGADERING
AGENDAPUNTEN
Bevoegdheid Stad
Bedrijfsvoering
Juridische Dienst
23.
Gemeentelijke administratieve sancties - Aanstellingsbesluit - ambtenaar met
vaststellingsbevoegdheid (A. 2019-0076/HD) - Goedkeuring (2021_GRMW_00152)
24.

Dadingsovereenkomst betreffende omgevingsvergunning OMV_2019002022 Goedkeuring (2021_GRMW_00210)

Politie - Directie Beheer
HRM
25.
Schadeloosstelling wegens beroepsziekte - Verwerping aanvraag (TVDB) - Goedkeuring
(2021_GRMW_00220)
26.

Non-activiteit voorafgaand aan de pensionering voor personeelsleden die een
preferentiële pensioenleeftijd hadden (NAV/055/NB) - Goedkeuring
(2021_GRMW_00221)

27.

Non-activiteit voorafgaand aan de pensionering voor personeelsleden die een
preferentiële pensioenleeftijd hadden (NAV/054/DCJ) - Goedkeuring
(2021_GRMW_00222)

28.

Operationeel kader - Bepalen van de rangorde van de kandidaten en aanwijzing en
benoeming van 1 hoofdinspecteur bij de Wijkdienst in het raam van de vijfde
mobiliteitscyclus van 2020 - Goedkeuring (2021_GRMW_00223)

29.

Operationeel kader - Bepalen van de rangorde van de kandidaten en aanwijzing en
benoeming van 1 hoofdinspecteur bij de Wijkdienst in het raam van de vijfde
mobiliteitscyclus van 2020 - Goedkeuring (2021_GRMW_00224)

30.

Toekenning van een rente na arbeidsongeval aan een personeelslid van de Politiezone
Gent (DV) - Goedkeuring (2021_GRMW_00225)

31.

Operationeel kader - Bepalen van de rangorde van de kandidaten en aanwijzing en
benoeming van 4 inspecteurs bij de Verkeersdienst in het raam van de vierde
mobiliteitscyclus van 2020 - Goedkeuring (2021_GRMW_00226)

32.

Operationeel kader - Verzaking aan de indiensttreding van 1 inspecteur van politie in het
raam van de vierde mobiliteitscyclus van 2020 - Kennisneming (2021_GRMW_00227)
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33.

Operationeel kader - Bepalen van de rangorde van de kandidaten en aanwijzing en
benoeming van 3 hoofdinspecteurs bij de Interventiedienst in het raam van de vijfde
mobiliteitscyclus van 2020 - Goedkeuring (2021_GRMW_00228)

34.

Operationeel kader - Vacantverklaring van 1 betrekking van hoofdinspecteur van politie
bij de Wijkdienst en aanwijzing en benoeming van 1 hoofdinspecteur in die betrekking Goedkeuring (2021_GRMW_00229)

35.

Operationeel kader - Bepalen van de rangorde van de kandidaten en aanwijzing en
benoeming van 3 inspecteurs bij de Interventiedienst in het raam van de vijfde
mobiliteitscyclus van 2020 - Goedkeuring (2021_GRMW_00230)

36.

Operationeel kader - Bepalen van de rangorde van de kandidaten en aanwijzing en
benoeming van 1 inspecteur bij de Interventiedienst/Bureau Operationele Aansturing in
het raam van de vijfde mobiliteitscyclus van 2020 - Goedkeuring (2021_GRMW_00231)

37.

Operationeel kader - Verlenging werken na 65 - Kennisneming (2021_GRMW_00232)

38.

Operationeel kader - Ambtsneerlegging - Vrijwillig ontslag - Kennisneming
(2021_GRMW_00233)

39.

Ambtsneerlegging - vervroegd rustpensioen - SB - Kennisneming (2021_GRMW_00234)

40.

Ambtsneerlegging - vervroegd rustpensioen - HP - Kennisneming (2021_GRMW_00235)

41.

Ambtsneerlegging - vervroegd rustpensioen - DA - Kennisneming (2021_GRMW_00236)

42.

Operationeel kader - Verlenging werken na 65 - Kennisneming (2021_GRMW_00237)

43.

Operationeel kader - Verlenging werken na 65 - Kennisneming (2021_GRMW_00238)

44.

Operationeel kader - Aanwijzing en benoeming van 2 hoofdinspecteurs bij de
Interventiedienst - Goedkeuring (2021_GRMW_00239)

