De gemeenteraad
Agenda van de vergadering van 22 juni 2020 en 23 juni 2020

GEMEENTERAAD
OPENBARE VERGADERING
Hoogdringende punten
HD 1 Addendum nr. 2 bij de samenwerkingsovereenkomst tussen Stad Gent en EVA vzw BIG
voor de uitvoering van de toevertrouwde taken van gemeentelijk belang, in het kader van het
zomerrelanceplan - Goedkeuring

B-punten
Bureau
Bedrijfsvoering
Dienst Bestuursondersteuning
226. Nieuw reglement inzake het toekennen van eretitels aan schepenen en
gemeenteraadsleden van de Stad Gent - Opheffing (2020_GRMW_00780)
Bedrijfsvoering
Juridische Dienst
30.
EVA vzw Sodigent - Algemene vergadering van 23 juni 2020 - Dagorde - Kennisneming Mandaat van de vertegenwoordigers van de Stad Gent - Goedkeuring
(2020_GRMW_00702)
31.
Bijzondere samenwerkingsovereenkomst 2 voor de realisatie van een parkeergebouw op
de site UCO Maïsstraat - Addendum 1 - Goedkeuring (2020_GRMW_00751)
Departement Financiën
Team Hulpdiensten
32.
Rekeningen van de Politie - dienstjaar 2019 - Vaststelling (2020_GRMW_00667)
33.
Hulpverleningszone Centrum - dotaties van de Stad Gent voor het dienstjaar 2020 Wijziging (2020_GRMW_00668)
Departement Stedelijke Ontwikkeling
Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning
35.
Gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (GECORO) – Jaarverslag 2019 Kennisneming (2020_GRMW_00189)
Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen
39.
Overheidsopdracht van werken - Uitvoeren van wegen- en rioleringswerken aan de
Handelsdokkaai en Kleindokkaai te Gent - TDW/2020/062 - ID4954 - Bestek - Vaststelling
(2020_GRMW_00562)
41.
Principiële vaststelling van de naam 'Merenpark' voor de groenzone gelegen tussen
Molenstraat, Fabriekstraat, Biesbilkstraat en Appelterepad te Wondelgem - Vaststelling
(2020_GRMW_00670)
42.
Definitieve vaststelling van de naam 'Motjen' voor het aan te leggen pad tussen de
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Bunderweg en het Alice Béviairepad met onderdoorgang van de Drongensesteenweg te
Gent - Vaststelling (2020_GRMW_00671)
43.
Definitieve vaststelling van de naam 'Grijzezustersstraat' voor de aan te leggen weg
tussen de Rooigemlaan en het Biezenstuk te Gent - Vaststelling (2020_GRMW_00672)
44.
Principiële vaststelling van de namen 'Henriette Casierpad' en 'Frédéric Thomaspad' voor
de fiets- en wandelpaden gelegen tussen de Armand Heinsstraat en de Melkerijstraat en
tussen de Armand Heinsstraat en de Corneel Heymanslaan te Gent - Vaststelling
(2020_GRMW_00673)
46.
Definitieve vaststelling van de gedeeltelijke straatnaamwijziging van Martelaarslaan in
'Bijlokemeers' voor het doodlopende stuk aan de achterzijde van de Groot-Brittanniëlaan
te Gent - Vaststelling (2020_GRMW_00675)
47.
Definitieve vaststelling van de straatnaam 'Philips Landsbergiuslaan' voor aan te leggen
weggedeelten in de omgeving van het Mercatordok, van de gewijzigde straatnaam
'Philips Landsbergiuslaan' voor een gedeelte van de Adrien de Gerlachestraat en van de
opheffing van de straatnamen voor een deel van de Philips Landsbergiuslaan en een deel
van de Adrien de Gerlachestraat en aanbrengen van een onderschrift op het
straatnaambord - Goedkeuring (2020_GRMW_00676)
Dienst Wonen
50.
Subsidieovereenkomst 'Jong geleerd, goed gehuurd - juridisch huuradvies op maat' en
ondersteuning structurele werking voor werkingsjaren 2020 - 2022 - Goedkeuring
(2020_GRMW_00605)
Dienst Werk
52.
Addendum bij subsidieovereenkomst Het Beroepenhuis vzw - Goedkeuring
(2020_GRMW_00617)
Dienst Monumentenzorg en Stadsarcheologie Gent
54.
Restauratie van een als monument wettelijk beschermd gebouw in het hotel Verhaegen
in Gent - werken tuingevel - Uitbetaling eerste en tweede voorschot - Goedkeuring
(2020_GRMW_00706)
Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd
Sportdienst
55.
Subsidieovereenkomst voor de organisatie van 'de Internationale Roeiwedstrijden' werkingsjaar 2020 - Goedkeuring (2020_GRMW_00245)
57.
Nieuw Subsidiereglement voor ondersteuning van sportieve evenementen - Goedkeuring
(2020_GRMW_00563)
59.
Subsidieovereenkomst voor buurtsport en sport na school voor werkingsjaren 2020-2025
- Goedkeuring (2020_GRMW_00641)
60.
Subsidieovereenkomst voor de levering en plaatsing van LED-boarding voor een
volleybalclub in de Sint-Jozefstraat te Oostakker - Goedkeuring (2020_GRMW_00709)
Cultuurdienst
61.
Toekenning van een nominatieve subsidie aan Drift voor de algemene jaarwerking 2020
- Goedkeuring (2020_GRMW_00567)
62.
Toekenning van een nominatieve subsidie aan Aifoon voor de algemene jaarwerking
2020 - Goedkeuring (2020_GRMW_00568)
63.
Toekenning van een nominatieve subsidie aan Art Cinema OFFoff voor de algemene
jaarwerking 2020 - Goedkeuring (2020_GRMW_00569)
64.
Toekenning van een nominatieve subsidie aan Polariteit voor de algemene jaarwerking
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2020 - Goedkeuring (2020_GRMW_00570)
65.
Toekenning van een nominatieve subsidie aan Sphinx Produktie - La Luna voor de
algemene jaarwerking 2020 - Goedkeuring (2020_GRMW_00571)
66.
Toekenning van een nominatieve subsidie aan Stichting Logos voor de algemene
jaarwerking 2020 - Goedkeuring (2020_GRMW_00572)
67.
Toekenning van een nominatieve subsidie aan Twijfel voor de algemene jaarwerking
2020 - Goedkeuring (2020_GRMW_00573)
68.
Toekenning van een nominatieve subsidie aan Vroem Vroem voor de algemene
jaarwerking 2020 - Goedkeuring (2020_GRMW_00574)
69.
Toekenning van een nominatieve subsidie aan Muzikantenhuis voor de algemene
jaarwerking 2020 - Goedkeuring (2020_GRMW_00575)
70.
Toekenning van een nominatieve subsidie aan KunstenSite - KIOSK voor de algemene
jaarwerking 2020 - Goedkeuring (2020_GRMW_00576)
71.
Toekenning van een nominatieve subsidie aan Masala voor de algemene jaarwerking
2020 - Goedkeuring (2020_GRMW_00577)
72.
Toekenning van een nominatieve subsidie aan Irene Wool voor de algemene
jaarwerking 2020 - Goedkeuring (2020_GRMW_00578)
73.
Toekenning van een nominatieve subsidie aan Initiatief voor Jonge Kunst - CJK - Centrum
voor Jonge Kunst voor de algemene jaarwerking 2020 - Goedkeuring
(2020_GRMW_00579)
74.
Toekenning van een nominatieve subsidie aan Het Spectra-ensemble voor de algemene
jaarwerking 2020 - Goedkeuring (2020_GRMW_00580)
75.
Toekenning van een nominatieve subsidie aan Kabinet K voor de algemene jaarwerking
2020 - Goedkeuring (2020_GRMW_00581)
76.
Toekenning van een nominatieve subsidie aan Beschermcomité Campo Santo voor de
algemene jaarwerking 2020 - Goedkeuring (2020_GRMW_00582)
77.
Toekenning van een nominatieve subsidie aan Willemsfonds - Het Betere Boek voor de
algemene jaarwerking 2020 - Goedkeuring (2020_GRMW_00583)
78.
Toekenning van een nominatieve subsidie aan Monumentale Kerken voor de algemene
jaarwerking 2020 - Goedkeuring (2020_GRMW_00584)
79.
Toekenning van een nominatieve subsidie aan Heemkundige Kring De Oost-Oudburg
voor de algemene jaarwerking 2020 - Goedkeuring (2020_GRMW_00585)
80.
Toekenning van een nominatieve subsidie aan Heemkundige en Historische Kring
Wondelgem voor de algemene jaarwerking 2020 - Goedkeuring (2020_GRMW_00586)
85.
Subsidieovereenkomst met Symfonieorkest Vlaanderen vzw voor muzikale trajecten in
Nieuw Gent voor de werkingsjaren 2020 tot en met 2023 - Goedkeuring
(2020_GRMW_00595)
87.
Samenwerkingsovereenkomst betreffende het (online) multi-mediaplatform Tumult.fm
voor het academiejaar 2020-2021 - Goedkeuring (2020_GRMW_00597)
Dienst Toerisme
91.
Samenwerkingsovereenkomst voor de stimulering van het verblijfstoerisme in Gent Werkingsjaar 2020 - Goedkeuring (2020_GRMW_00614)
93.
Subsidieovereenkomst voor diverse projecten ter ondersteuning van de werking van de
Dienst Toerisme in 2020 - Goedkeuring (2020_GRMW_00616)
Staf
94.
Bijzondere samenwerkings- en lastgevingsovereenkomst inzake de uitbreiding van het
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Design Museum Gent: concept, studie en uitvoering - Addendum 1 - Goedkeuring
(2020_GRMW_00750)
IVA Stedelijk Onderwijs Gent
IVA Stedelijk Onderwijs Gent
95.
Aanvaarding van de schenking van diverse keukentoestellen en andere materialen voor
de Hotelschool Gent - Goedkeuring (2020_GRMW_00153)
96.
Samenwerkingsovereenkomst betreffende de inrichting van ziekenhuisonderricht Goedkeuring (2020_GRMW_00648)
IVA Mobiliteitsbedrijf
Straatparkeren 2
99.
Addendum bij de subsidieovereenkomst voor de promotie van autodelen in Gent werkingsjaren 2019-2020 - Goedkeuring (2020_GRMW_00637)
Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd
Jeugddienst
100. Toekenning van een nominatieve structurele subsidie voor het ondersteunen van de
Stedelijke Jeugdraad Gent - Goedkeuring (2020_GRMW_00536)
101. Reglement speelstraten - Bijzondere bepaling ter realisatie van extra speelstraten in de
zomer van 2020 nav de corona-pandemie - Wijziging (2020_GRMW_00547)
102. Subsidieovereenkomsten voor het beheer van OC's en JOC's voor de werkingsjaren 2020
- 2022 - Goedkeuring (2020_GRMW_00645)
104. Subsidieovereenkomst 2020-2022 houdende het realiseren van kadervorming en
inhoudelijke ondersteuning van de speelpleinwerkingen door de Vlaamse Dienst
Speelpleinwerk vzw - Goedkeuring (2020_GRMW_00653)
105. Subsidieovereenkomst betreffende de toekenning van een investeringssubsidie voor het
uitvoeren van werken aan een jeugdlokaal in de Vroonstallestraat te Wondelgem Goedkeuring (2020_GRMW_00654)
106. Subsidieovereenkomst betreffende de toekenning van een investeringssubsidie voor
nieuwbouw van een jeugdlokaal met jeugdverblijfsfunctie in de Ottergemsesteenweg te
Gent - Goedkeuring (2020_GRMW_00712)
107. Subsidieovereenkomst voor stadsondersteuning van de open jeugdwerkinitiatieven Werkingsjaren 2020-2022 - Goedkeuring (2020_GRMW_00716)
108. Subsidieovereenkomst 2020-2022 houdende het realiseren van stadsondersteuning door
Chirojeugd Vlaanderen vzw, FOS Open Scouting vzw, KSA vzw en Scouts en Gidsen
Vlaanderen vzw - Goedkeuring (2020_GRMW_00717)
IVA Stedelijk Onderwijs Gent
110. Academiereglement voor de academies van het Stedelijk Onderwijs Gent - Wijziging
(2020_GRMW_00564)
111. Rechtspositie van de personeelsleden van de onderwijsinstellingen, het internaat van
het Onderwijs - Stad Gent en van het Centrum voor Leerlingenbegeleiding - Stad Gent Interstedelijk Centrum voor Leerlingenbegeleiding - Wijziging - Goedkeuring
(2020_GRMW_00649)
112. Schoolreglement voor het basisonderwijs - Wijziging (2020_GRMW_00650)
113. Samenwerkingsovereenkomst betreffende de overheveling van onderwijsbevoegdheden
naar CVO Gent en engagementsverklaring t.o.v. de personeelsleden van GO! CVO Panta
Rhei - Goedkeuring (2020_GRMW_00651)
Onderwijscentrum Gent
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117.

Subsidieovereenkomst voor de organisatie van twee inclusieve vakantiekampen in de
wijk Nieuw Gent - Werkingsjaar 2020 - Goedkeuring (2020_GRMW_00642)
120. Subsidieovereenkomst Samen sterker in begeleiding voor kwetsbare doelgroepen+ Werkingsjaren 2020-2022 - Goedkeuring (2020_GRMW_00655)
Dit agendapunt komt ook aan bod in de raad voor maatschappelijk welzijn
(2020_GRMW_00762).
Dienst Kinderopvang
121. Nieuw subsidiereglement ter ondersteuning van de private organisatoren van
kinderopvang in Gent voor periode 2020 - 2025 - Goedkeuring (2020_GRMW_00647)
Staf
122. DBFM-cluster - Scholen Steenakker Gent, Fabiolalaan Gent en De Lettertuin Ninove Aktename selectiebeslissing en vaststelling gunningsbestek - Goedkeuring
(2020_GRMW_00652)
Departement Facility Management
Dienst Vastgoed
123. Sluiten van een overeenkomst tot kosteloze verwerving van een onroerend goed gelegen
te Gent (Sint-Amandsberg), Korte Straatje - Goedkeuring (2020_GRMW_00540)
124. PPS - project Herontwikkeling Gasmetersite 'Tondelier', verkoop grondaandelen
marktconforme entiteiten in gebouwencomplexen 'Minard' en 'Artevelde' in fase 2B,
onderhandse verkoopovereenkomsten en basisaktes. Wijzigende verkavelingsaktes. Goedkeuring (2020_GRMW_00609)
125. Lichten van een optie tot aankoop van gronden gelegen aan de Oude Scheldeweg in de
groenpool Gentbrugse Meersen noordelijk deel - Goedkeuring (2020_GRMW_00610)
127. Verlenging van de samenwerkingsovereenkomst met betrekking tot de aanstelling van
sleuteldragers Wijk Werkers bij het ter beschikking stellen van zalen periode 1 juli 2020
tot en met 31 december 2020 - Goedkeuring (2020_GRMW_00612)
128. Sluiten van een huurovereenkomst met betrekking tot het onroerend goed, gelegen te
Drongen, Baarledorpstraat 90, en toekenning van een huursubsidie aan de huurder Goedkeuring (2020_GRMW_00689)
129. Lichten van een optie tot aankoop van een onroerend goed gelegen te Sint-KruisWinkel, Winkelwarande - Goedkeuring (2020_GRMW_00691)
130. Sluiten van een huurovereenkomst met betrekking tot het onroerend goed gelegen te
Ledeberg, Brusselsesteenweg 1A, en toekenning van een huursubsidie aan de gebruiker Goedkeuring (2020_GRMW_00693)
131. Lichten van een optie tot aankoop van onroerende goederen gelegen in de Jean-Baptiste
de Gieylaan-Hemelrijkstraat te Sint-Denijs-Westrem - Goedkeuring
(2020_GRMW_00694)
132. Gemeenteraadsbesluit van 28 mei 2002 betreffende de ondergrondse inneming lot 1 en
2, gelegen Lourdeshoek te Gent - Gedeeltelijke intrekking - Sluiten van een
rechtzettingsakte met betrekking tot het onroerend goed gelegen te Gent, Lourdeshoek
en toekenning van een vergoeding aan sogent - Goedkeuring (2020_GRMW_00695)
133. Sluiten van een huurovereenkomst met betrekking tot een deel van het onroerend goed,
gelegen te Sint-Kruis-Winkel, Sint-Kruis-Winkeldorp 17, en toekenning van een
huursubsidie aan de huurder - Goedkeuring (2020_GRMW_00696)
134. Opdracht van diensten - Voorwaarden voor het aanstellen van een schatter om
gedurende 4 jaar schattingen te verrichten van de onteigeningswaardes en aanverwante
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waardes van onroerende goederen voor de Stad Gent - Goedkeuring
(2020_GRMW_00692)
135. Sluiten van een huurovereenkomst met betrekking tot het onroerend goed, gelegen te
Gent, Hurstweg 8, en toekenning van een huursubsidie aan de huurder - Goedkeuring
(2020_GRMW_00722)
cel erediensten
136. Eredienst - Diverse eredienstbesturen - Jaarrekening 2019 (reeks 3) - Advies
(2020_GRMW_00587)
137. Eredienst - Meerjarenplanwijziging 2020-2025 - dienstjaar 2020 - (reeks 5) - van diverse
eredienstbesturen - Goedkeuring (2020_GRMW_00588)
138. Eredienst - Budgetwijziging 2020 (reeks 1) van diverse eredienstbesturen - Stadstoelage Kennisneming (2020_GRMW_00589)
Dienst FM Onderwijs
140. Overheidsopdracht van werken - Passiefbouw brede school Sint-Bernadettestraat 258 te
Gent - Bouwkundige werken, binnenafwerking, technische uitrusting en
omgevingsaanleg - BOU/2018/016-ID4440 - Bestek - Vaststelling (2020_GRMW_00690)
Dienst Aankoop en Logistiek - STAD
141. Overheidsopdracht van leveringen - Raamovereenkomst voor de aankoop van
verschillende types van grasmaaiers (5 percelen) - SLS/2020/002 - ID4856 - Bestek Vaststelling (2020_GRMW_00697)
142. Overheidsopdracht van leveringen - Raamovereenkomst voor het leveren van
aanhangwagens voor diverse diensten - SLS/2020/001 - ID4857 - Bestek - Vaststelling
(2020_GRMW_00698)
143. Overheidsopdracht van leveringen - Huur, levering en installatie van een intelligent
transportsysteem voor de vloot van de Stad Gent (inclusief koppeling mobiel parkeren) SLS/2020/039 -ID4918 - Bestek - Vaststelling (2020_GRMW_00699)
144. Overheidsopdracht van leveringen - Raamovereenkomst voor het leveren van
kantoormeubilair 'Wijs Werken Huisvesting' (6 percelen) - SLS/2020/032 - ID4902 Vaststelling bestek - Machtiging optreden als aankoopcentrale - Goedkeuring
(2020_GRMW_00701)
24.
Overheidsopdracht van leveringen - Raamovereenkomst voor het leveren van water,
bieren en frisdrank - SLS/2020/015 - ID4868 - Vaststelling bestek - Machtiging optreden
als aankoopcentrale - Goedkeuring (2020_GRMW_00700)
Dit agendapunt komt ook aan bod in de raad voor maatschappelijk welzijn
(2020_GRMW_00770).
Dienst FM Themagebouwen
145. Overheidsopdracht van werken - FNO-site: slopen van de gelijkvloerse spinnerij en
aangrenzende gebouwen - FAG/2020/015/DVL/INV/4938 - Bestek - Vaststelling
(2020_GRMW_00764)
Bedrijfsvoering
Juridische Dienst
146. Codex politiereglementen Stad Gent gesanctioneerd met een gemeentelijke
administratieve sanctie - Politiereglement op de openbare rust en de veiligheid Wijziging (2020_GRMW_00542)
147. Codex politiereglementen Stad Gent gesanctioneerd met een gemeentelijke
administratieve sanctie - Politiereglement op de begraafplaatsen en de lijkbezorging -
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Goedkeuring (2020_GRMW_00669)
153. EVA vzw Muziekcentrum De Bijloke Gent - Algemene vergadering van 18 juni 2020 Dagorde (met o.m. statutenwijziging) - Kennisneming - Mandaat van de
vertegenwoordigers van de Stad Gent - Bekrachtiging (2020_GRMW_00757)
154. Oprichting AGB District09 - Statuten - Goedkeuring (2020_GRMW_00711)
Dienst Bestuursondersteuning
157. Notulen van de vergadering van de gemeenteraad van 25 en 26 mei 2020 - Goedkeuring
(2020_GRMW_00725)
Departement Stedelijke Ontwikkeling
Groendienst
176. Overeenkomst voor hergebruik van het waardevol grafmonument Leirens op de
begraafplaats van Sint-Amandsberg - Goedkeuring (2020_GRMW_00608)
177. Nieuw huishoudelijk reglement begraafplaatsen - Goedkeuring (2020_GRMW_00688)
Departement Financiën
Team Bestuur en consolidatie
183. Borgstelling S&R Gent nv - Verlenging looptijd hoofdkredietovereenkomst tussen S&R
Gent nv en Belfius Bank nv - Kennisneming (2020_GRMW_00705)
Departement HR - Juridische ondersteuning
Juridische ondersteuning
184. Reglement betreffende de tewerkstelling van het kabinets- en fractiepersoneel Wijziging (2020_GRMW_00555)
185. Overheidsopdracht van diensten - uitvoeren van controle op de arbeidsongeschiktheid
van de personeelsleden van de Stad Gent, het OCMW Gent, het autonome
gemeentebedrijf Erfgoed, het autonoom gemeentebedrijf Kunsten & Design en het
Sociaal Verhuurkantoor OCMW Gent - Bestek - Vaststelling (2020_GRMW_00619)
21.
Tijdelijke werkloosheid door het coronavirus - Gelijkstelling van periodes van tijdelijke
werkloosheid voor de berekening van de eindejaarstoelage en de toekenning van
anciënniteit (geldelijke anciënniteit en administratieve anciënniteiten) - Goedkeuring
(2020_GRMW_00499)
Dit agendapunt komt ook aan bod in de raad voor maatschappelijk welzijn
(2020_GRMW_00767).
23.

Overheidsopdracht van diensten – Leveren van elektronische maaltijdcheques en
ecocheques - Toetreding tot de raamovereenkomst uitgeschreven door de Vlaamse
Overheid - Goedkeuring (2020_GRMW_00618)
Dit agendapunt komt ook aan bod in de raad voor maatschappelijk welzijn
(2020_GRMW_00769).
Bedrijfsvoering - Strategie en Organisatie
Dienst Strategische Subsidies
186. Aangepaste subsidieovereenkomst en gezamenlijke overeenkomst in het kader van het
Urbact III-programma 2014-2020 voor het project 'ROOF' - Goedkeuring
(2020_GRMW_00607)
187. Bijzondere overeenkomst – Uitvoering van het digitale luik van het City of Things project
'PROBE' (Proactieve Openbaarheid van Bestuur) - Goedkeuring (2020_GRMW_00678)
Dienst Beleidsparticipatie
188. Subsidieovereenkomst voor het project Campus Atelier Nieuw Gent' voor de periode 1
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juli 2020 - 31 december 2023 - Goedkeuring (2020_GRMW_00661)
189. Subsidieovereenkomst Investeringssubsidie De Koer - Goedkeuring
(2020_GRMW_00662)
Dienst Organisatieontwikkeling
27.
Rapport organisatiebeheersing Stad Gent 2019 - Kennisneming (2020_GRMW_00635)
Dit agendapunt komt ook aan bod in de raad voor maatschappelijk welzijn
(2020_GRMW_00766).
Departement Samenleven, Welzijn en Gezondheid
Dienst Welzijn en Gelijke Kansen
191. Subsidieovereenkomst voor ondersteuning van de scholen in Gent op het vlak van
gezondheidsbevordering en ziektepreventie - Werkingsjaren 2020-2022 - Goedkeuring
(2020_GRMW_00622)
192. Subsidieovereenkomst voor de ondersteuning van de eerstelijnszone Gent bij de
uitbouw van een lokaal coronabeleid - werkjaar 2020. - Goedkeuring
(2020_GRMW_00628)
193. Subsidieovereenkomst voor de algemene werking van Pasop vzw voor de werkingsjaren
2020-2022 - Goedkeuring (2020_GRMW_00629)
194. Subsidieovereenkomst voor de algemene werking van vzw TEJO Gent - 2020-2022 Goedkeuring (2020_GRMW_00630)
197. Subsidieovereenkomst voor taalkampen voor minderjarige nieuwkomers in Gent Werkingsjaar 2020 - Goedkeuring (2020_GRMW_00656)
198. Subsidieovereenkomst voor vrijwilligerswerk als hefboom voor de participatie en
integratie van nieuwkomers - werkingsjaar 2020 - Goedkeuring (2020_GRMW_00657)
199. Nieuw reglement voor het Sociaal Innovatiefonds 2020-2022 - Goedkeuring
(2020_GRMW_00658)
201. Samenwerkingsovereenkomst 2020-2025 tussen Stad Gent en EVA vzw IN-Gent opheffing gerelateerde stedelijke reglementen - Goedkeuring (2020_GRMW_00660)
203. Subsidieovereenkomst voor geestelijke gezondheid voor vluchtelingen voor het
werkingsjaar 2020 - Goedkeuring (2020_GRMW_00623)
204. Subsidieovereenkomst voor het aanloophuis en een mobiel werker in het kader van
geestelijke gezondheid in Nieuw Gent voor de werkingsjaren 2020-2023 - Goedkeuring
(2020_GRMW_00632)
205. Subsidieovereenkomst voor laagdrempelige gezinsondersteuning met aandacht voor
gezondheid, project Instapwonen, verdere uitbouw van Huis van het Kind Gent en
versterken onthaal voor de werkingsjaren 2020-2022 - Goedkeuring
(2020_GRMW_00633)
Dit agendapunt komt ook aan bod in de raad voor maatschappelijk welzijn
(2020_GRMW_00759).
206.

Subsidieovereenkomst voor lokaal welzijnsbeleid en sociale kaart - Werkingsjaren 20202022 - Goedkeuring (2020_GRMW_00665)
Dit agendapunt komt ook aan bod in de raad voor maatschappelijk welzijn
(2020_GRMW_00760).
Departement Omgevingsvergunningen
Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning
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207.

OMV_2019113629 - aanvraag omgevingsvergunning voor de heraanleg van de Jozef
Vervaenestraat, het Adolf Papeleupark, een stukje van de Hundelgemsesteenweg, de
Ledebergstraat, de ‘Botermarkt’ en het Eindpunt Moscou - met openbaar onderzoek Adolf Papeleupark -, Binnenweg deel, Hundelgemsesteenweg , Jozef Vervaenestraat -,
Langestraat deel, Ledebergstraat , Moscouviaduct , Walstraat en Weldadigheidstraat ,
9050 Gent-Ledeberg - De aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van een
gemeenteweg - Goedkeuring (2020_GRMW_00636)
208. OMV_2019148123 R - aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van een
woonerf 'Maple Garden' met kleinschalige economische functies bestaande uit
meergezinswoningen, eengezinswoningen, een ondergrondse parking, de aanleg van
wegenis na het slopen van de bestaande gebouwen, rooien van bomen + tijdelijke
bronbemaling voor bouw ondergrondse parking - met openbaar onderzoek - De
Pintelaan 263, Zwijnaardsesteenweg 536, 538, 540, 542, 544, 554, 556, 558 en 560, Gent
- De aanleg van een gemeenteweg - Goedkeuring (2020_GRMW_00707)
Politie - Directie Beheer
HRM
209. Politie - gemeenteraadsbesluit van 25 mei 2020 - 2020_GRMW_00519 - Politie Vacantverklaring van 25 betrekkingen in het operationeel en het administratief en
logistiek kader - Derde mobiliteitscyclus 2020 – Goedkeuring - Wijziging
(2020_GRMW_00682)
210. Aanvulling personeelsformatie van Politiezone Gent - Weging en indeling in klassen van
de functies van het niveau A van de Politiezone Gent - Goedkeuring
(2020_GRMW_00683)
Financiën en Middelen
211. Overheidsopdracht van leveringen - Aankoop van een handdroger voor de Politiezone
Gent - 2020/0453 - Prijsvraag - Vaststelling (2020_GRMW_00684)
212. Overheidsopdracht van leveringen - Aankoop van een elektromechanische
papiersnijmachine - 20/434 - Prijsvraag - Vaststelling (2020_GRMW_00685)
213. Overheidsopdracht van leveringen - Raamovereenkomst voor de aankoop van fietsen
voor het fietsteam van de Politiezone Gent - 2020/0440 - Bestek - Vaststelling
(2020_GRMW_00686)
214. Overheidsopdracht van leveringen - Raamovereenkomst voor de aankoop van snelle
interventievoertuigen voor het bijzonder bijstandsteam - 2020/0582 - Bestek Vaststelling (2020_GRMW_00721)
A-punten
Bedrijfsvoering
Juridische Dienst
28.
Opdrachthoudende vereniging Ivago - algemene vergadering van 24 juni 2020 vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van Stad Gent - Goedkeuring
(2020_GRMW_00600)
29.
Opdrachthoudende vereniging Digipolis - algemene vergadering van 24 juni 2020 vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van Stad Gent en OCMW Gent Goedkeuring (2020_GRMW_00602)
Dit agendapunt komt ook aan bod in de raad voor maatschappelijk welzijn
(2020_GRMW_00758).
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Bureau
Actualiteitendebat
IR 2.

Voorstel tot raadsbesluit van Tom De Meester - Vervanging standbeeld Leopold II aan
het Zuidpark door anti-koloniaal kunstwerk (2020_VVB_00032)

A-punten
Bureau
Bedrijfsvoering
227. Huishoudelijk reglement van de gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn. Wijziging (2020_GRMW_00781)
Departement Financiën
Team Bestuur en consolidatie
20.
Jaarrekening Stad en OCMW Gent dienstjaar 2019 - Vaststelling (2020_GRMW_00558)
Dit agendapunt komt ook aan bod in de raad voor maatschappelijk welzijn
(2020_GRMW_00773).
34.

Autonoom Gemeentebedrijf sogent - Verslagen van de commissaris-revisor m.b.t. de
jaarrekening 2019 en activiteitenverslag over 2019 - Kennisneming - Jaarrekeningen
2019 en kwijting voor het boekjaar 2019 aan de bestuurders en aan de commissarisrevisor - Goedkeuring (2020_GRMW_00752)
Departement Stedelijke Ontwikkeling
Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen
36.
Overheidsopdracht van werken - Herinrichting Jozef Vervaenestraat en aanliggende
wegenis te Gent - Stadsaandeel in het gewijzigde ontwerp - PG0242 D20113 Goedkeuring (2020_GRMW_00559)
37.
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_00560)
38.
Overheidsopdracht van werken - Uitvoeren van wegenis- en rioleringswerken in de
Lourdesstraat te Gent-Oostakker - stadsaandeel in de studie en gunning (besteknummer
AK-08-054 van TMVW) en het ontwerp van de werken (besteknummerDOM-061-11-262Z van TMVW) - Goedkeuring (2020_GRMW_00561)
40.
Voorlopige vaststelling van de opheffing van de gemeenteweg Lübeckstraat te Gent Vaststelling (2020_GRMW_00638)
45.
Definitieve vaststelling van de gewijzigde namen 'Marguerite Legotstraat' en 'Huguette
Ingelaerestraat' voor delen van de Keiskantstraat te Drongen en aanbrengen van een
onderschrift op het straatnaambord - Goedkeuring (2020_GRMW_00674)
Dienst Wonen
48.
Subsidieovereenkomst 'Meer leefbaarheid in sociale woningconcentraties in de sites
Rabot en Meulestede-Muide door de inzet van flatwachters voor de werkingsjaren 20202021 - 2022' - Goedkeuring (2020_GRMW_00603)
49.
Subsidieovereenkomst 'Meer leefbaarheid in sociale woningconcentraties in de site
Brugse Poort door de inzet van flatwachters voor de werkingsjaren 2020 - 2021 - 2022' Goedkeuring (2020_GRMW_00604)
51.
Subsidieovereenkomst Meer leefbaarheid in sociale hoogbouw in de sites Nieuw Gent en
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Watersportbaan door de inzet van flatwachters - Goedkeuring (2020_GRMW_00606)
Dienst Economie
53.
EVA vzw Startersfabriek - Bijzondere algemene vergadering van 26 juni 2020 - Dagorde
(met afsluiting van vereffening vzw) - Kennisneming - Mandaat van de
vertegenwoordigers van de Stad Gent - Goedkeuring (2020_GRMW_00677)
Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd
Sportdienst
56.
Nieuw subsidiereglement voor het toekennen van werkingssubsidies sport - Goedkeuring
(2020_GRMW_00543)
58.
Subsidieovereenkomst tussen de Stad Gent, het OCMW Gent, KAA Gent CVBA SO en de
vzw Voetbal in de stad voor de werking van de KAA Gent Foundation voor de periode
2020-2025 - Goedkeuring (2020_GRMW_00640)
Dit agendapunt komt ook aan bod in de raad voor maatschappelijk welzijn
(2020_GRMW_00761).
Cultuurdienst
81.
Subsidieovereenkomst met Mais Quelle Chanson vzw voor zang-projecten in Nieuw Gent
voor de werkingsjaren 2020 tot en met 2023 - Goedkeuring (2020_GRMW_00591)
82.
Subsidieovereenkomst met Manoeuvre vzw voor artistieke projecten in Nieuw Gent voor
de werkingsjaren 2020 tot en met 2023 - Goedkeuring (2020_GRMW_00592)
83.
Nieuw subsidiereglement voor financiële ondersteuning van projecten in kunst, cultuur
en cultureel erfgoed voor periode 2021-2025 - Goedkeuring (2020_GRMW_00593)
84.
Nieuw subsidiereglement voor financiële ondersteuning van de werking van organisaties
kunsten en cultureel erfgoed voor periode 2021-2025 - Goedkeuring
(2020_GRMW_00594)
86.
Subsidieovereenkomst met vzw Gents Kunstenoverleg voor de werkingsjaren 2020 t.e.m.
2025 - Goedkeuring (2020_GRMW_00596)
88.
Subsidieovereenkomst met Wallin' vzw voor straatkunst-projecten in Nieuw Gent voor
de werkingsjaren 2020 tot en met 2023 - Goedkeuring (2020_GRMW_00598)
89.
Subsidieovereenkomst met Larf! vzw voor De Plantrekkerij (artistieke projecten) in
Nieuw Gent voor de werkingsjaren 2020 tot en met 2023 - Goedkeuring
(2020_GRMW_00599)
Dienst Feesten en Ambulante Handel
90.
Gentse Feesten 2020 - Addendum voor de convenanten met 13 pleinorganisatoren en 3
festivalorganisatoren voor activiteiten georganiseerd tijdens de Gentse Feestenperiode
2020 - Goedkeuring (2020_GRMW_00613)
Dienst Toerisme
92.
Engagementsverklaring Brochure en kaart 'Gent - Toegankelijk voor iedereen' Goedkeuring (2020_GRMW_00615)
IVA Mobiliteitsbedrijf
Straatparkeren 1
97.
Vastgestelde gemeentelijke aanvullende reglementen op het wegverkeer - Rapportering
over de periode 11 januari 2020 t.e.m. 14 februari 2020 - Kennisneming
(2020_GRMW_00242)
98.
Vastgestelde gemeentelijke aanvullende reglementen op het wegverkeer - Rapportering
over de periode 18 april 2020 t.e.m. 15 mei 2020 - Kennisneming (2020_GRMW_00639)
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Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd
Jeugddienst
103. Subsidieovereenkomst voor de realisatie van de uitbouw en het beheer van het
jongerencultuurcentrum Minus One voor werkingsjaren 2020-2022 - Goedkeuring
(2020_GRMW_00646)
109. Verlenging subsidieovereenkomsten jeugdwelzijnswerk tot 31 december 2020 Goedkeuring (2020_GRMW_00718)
IVA Stedelijk Onderwijs Gent
114. Centrumreglement voor het Centrum voor Leren en Werken Gent - Wijziging
(2020_GRMW_00713)
115. Algemeen schoolreglement voor het secundair onderwijs - Wijziging
(2020_GRMW_00714)
116. Algemeen schoolreglement voor het buitengewoon secundair onderwijs - Wijziging
(2020_GRMW_00715)
Onderwijscentrum Gent
118. Uitwerken van een extra vrijetijdsaanbod in de zomervakantie 2020, inclusief een
aanbod aan zomerscholen ter overbrugging van de leerachterstand bij vaak kwetsbare
leerlingen - principiële goedkeuring en tijdelijke delegatie van bevoegdheid aan het
college van burgemeester en schepenen - Goedkeuring (2020_GRMW_00643)
119. Subsidieovereenkomst voor de organisatie van zomerkampen in de Brede Schoolwijken
- Werkingsjaar 2020 - Goedkeuring (2020_GRMW_00644)
Departement Facility Management
Dienst Vastgoed
126. Sluiten van 2 aankoopovereenkomsten met betrekking tot het lichten van een optie tot
aankoop van diverse onroerende goederen gelegen te Gent, Griendijk lotnummers
1,2,6,9, 10,11,12 - Goedkeuring (2020_GRMW_00611)
cel erediensten
139. Erfpachtovereenkomst m.b.t. het onroerend goed gelegen te Gent, Sint-Annaplein (SintAnnakerk) - Indienen omgevingsvergunning - termijnverlenging - Goedkeuring
(2020_GRMW_00590)
Dienst Aankoop en Logistiek - STAD
25.
Overheidsopdracht van diensten - instappen op de raamovereenkomsten van het Vlaams
EnergieBedrijf (VEB) - Goedkeuring (2020_GRMW_00753)
Dit agendapunt komt ook aan bod in de raad voor maatschappelijk welzijn
(2020_GRMW_00771).
Bedrijfsvoering
Juridische Dienst
148. IMEWO - intekening op Apt-aandelen IMEWO in het kader van een kapitaalverhoging
van Publi-T - Goedkeuring (2020_GRMW_00601)
149. EVA vzw De Fietsambassade Gent - Algemene vergadering van 16 juni 2020 - Dagorde
(met o.m. statutenwijziging) - Kennisneming - Mandaat van de vertegenwoordigers van
de Stad Gent - Bekrachtiging (2020_GRMW_00708)
150. EVA vzw BIG (PuurGent) - Algemene vergadering van 10 juni 2020 - Dagorde (met o.m.
statutenwijziging) - Kennisneming - Mandaat van de vertegenwoordigers van de Stad
Gent - Bekrachtiging (2020_GRMW_00710)
151. EVA vzw IN-Gent - Algemene vergadering van 29 juni 2020 - Dagorde - Kennisneming -
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Mandaat van de vertegenwoordigers van de Stad Gent - Goedkeuring
(2020_GRMW_00719)
152. EVA vzw De Centrale - Algemene vergadering van 28 mei 2020 - Dagorde (met o.m.
statutenwijziging) - Kennisneming - Mandaat van de vertegenwoordigers van de Stad
Gent - Bekrachtiging (2020_GRMW_00720)
155. Aanvraag van de Politiezone Gent tot het verkrijgen van een principiële toestemming
voor het zichtbaar gebruik van tijdelijk vaste camera' s in een niet-besloten plaats, nl.
grondgebied Politiezone Gent in het kader van het coronavirus - COVID 19 Goedkeuring (2020_GRMW_00723)
156. Aanvraag van de Politiezone Gent tot het verkrijgen van een principiële toestemming
voor het zichtbaar gebruik van tijdelijk vaste camera' s in een niet-besloten plaats, nl.
grondgebied Politiezone Gent in het kader van sluikstort - Goedkeuring
(2020_GRMW_00724)
Departement Financiën
Dienst Belastingen
178. Retributie voor diensten verstrekt in De Zwarte Doos - Wijziging (2020_GRMW_00620)
179. Nieuw reglement 'Retributie voor prestaties geleverd door de Dienst Kinderopvang en
het Stedelijk Onderwijs Gent' vanaf september 2020 - Goedkeuring
(2020_GRMW_00621)
180. Retributie voor diensten van technische aard van het Departement Stedelijke
Ontwikkeling - Wijziging (2020_GRMW_00627)
181. Retributie op grafconcessies - Wijziging (2020_GRMW_00704)
182. Belasting op film- en erotische voorstellingen - Wijziging (2020_GRMW_00755)
Departement HR - Juridische ondersteuning
Juridische ondersteuning
22.
Rechtspositieregeling en Deontologische code Stad en OCMW Gent - Selectie voor de
graad van directeur of een hogere graad - Ambtshalve onbetaald verlof - Verduidelijking
artikel 168, tweede lid - ICT-afsprakenkader - Wijziging (2020_GRMW_00557)
Dit agendapunt komt ook aan bod in de raad voor maatschappelijk welzijn
(2020_GRMW_00768).
Bedrijfsvoering - Strategie en Organisatie
Dienst Beleidsparticipatie
190. Nieuw subsidiereglement wijkbudget 2020-2025 - Goedkeuring (2020_GRMW_00663)
Departement Samenleven, Welzijn en Gezondheid
Dienst Welzijn en Gelijke Kansen
195. Subsidieovereenkomst voor gezondheidspromotie op maat van de wijk - voor
werkingsjaren 2020-2022 - Goedkeuring (2020_GRMW_00631)
196. Subsidieovereenkomst voor het project Basisdrugpreventie voor het werkingsjaar 2020 Goedkeuring (2020_GRMW_00634)
200. Toekenning van een in het budget van 2020 nominatief opgenomen jaarlijkse subsidie
aan de Adviesraad Etnisch-Culturele Diversiteit (AD REM) - Goedkeuring
(2020_GRMW_00659)
202. Subsidieovereenkomst voor de ontwikkeling en uitvoering van een geïntegreerd aanbod
rond brede geletterdheid en sociale integratie binnen het project postmobiel wonen periode 1 september 2020 - 30 april 2023 - Goedkeuring (2020_GRMW_00687)
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Sociale Dienstverlening - Beleidsondersteuning
Staf Strategische en Financiële Beleidsondersteuning
26.
Subsidieovereenkomst Masterconvenant met CAW Oost-Vlaanderen vzw voor
verschillende deelwerkingen voor de werkingsjaren 2020-2022 - Goedkeuring
(2020_GRMW_00624)
Dit agendapunt komt ook aan bod in de raad voor maatschappelijk welzijn
(2020_GRMW_00765).
Bedrijsvoering
Dienst Bestuursondersteuning
158. Benoeming van leden in de algemene commissies en bijzondere commissies Goedkeuring (2020_GRMW_00726)
159. Aanduiden van de vertegenwoordiger en de plaatsvervangende vertegenwoordigers van
de Stad Gent in de algemene vergadering van de EVA Sodigent vzw - Goedkeuring
(2020_GRMW_00728)
160. Voordracht van kandidaten ter vertegenwoordiging van de Stad Gent in de raad van
bestuur van de EVA Sodigent vzw - Goedkeuring (2020_GRMW_00733)
161. Aanduiden van de vertegenwoordiger en de plaatsvervangende vertegenwoordigers van
de Stad Gent in de algemene vergadering van de EVA REGent vzw - Goedkeuring
(2020_GRMW_00729)
162. Voordracht van kandidaten ter vertegenwoordiging van de Stad Gent in de raad van
bestuur van de EVA REGent vzw - Goedkeuring (2020_GRMW_00740)
163. Aanduiden van de vertegenwoordiger en de plaatsvervangende vertegenwoordigers van
de Stad Gent in de algemene vergadering van de EVA vzw IN-Gent - Goedkeuring
(2020_GRMW_00734)
164. Voordracht van kandidaten ter vertegenwoordiging van de Stad Gent in de raad van
bestuur van de EVA vzw IN-Gent - Goedkeuring (2020_GRMW_00744)
165. Aanduiden van de vertegenwoordiger en de plaatsvervangende vertegenwoordigers van
de Stad Gent in de algemene vergadering van de EVA vzw Wijk-werken Gent Goedkeuring (2020_GRMW_00736)
166. Voordracht van kandidaten ter vertegenwoordiging van de Stad Gent in de raad van
bestuur van de EVA vzw Wijk-werken Gent - Goedkeuring (2020_GRMW_00749)
167. Aanduiden van de vertegenwoordiger en de plaatsvervangende vertegenwoordigers van
de Stad Gent in de algemene vergadering van de EVA vzw De Fietsambassade Gent Goedkeuring (2020_GRMW_00738)
168. Voordracht van kandidaten ter vertegenwoordiging van de Stad Gent in de raad van
bestuur van de EVA vzw De Fietsambassade Gent - Goedkeuring (2020_GRMW_00745)
169. Aanduiden van de vertegenwoordiger en de plaatsvervangende vertegenwoordigers van
de Stad Gent in de algemene vergadering van de EVA vzw De Centrale - Goedkeuring
(2020_GRMW_00739)
170. Voordracht van kandidaten ter vertegenwoordiging van de Stad Gent in de raad van
bestuur van de EVA vzw De Centrale - Goedkeuring (2020_GRMW_00746)
171. Aanduiden van de vertegenwoordiger en de plaatsvervangende vertegenwoordigers van
de Stad Gent in de algemene vergadering van de EVA vzw BIG - Goedkeuring
(2020_GRMW_00747)
172. Voordracht van kandidaten ter vertegenwoordiging van de Stad Gent in de raad van
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173.

174.

175.

bestuur van de EVA vzw BIG - Goedkeuring (2020_GRMW_00742)
Aanduiden van de vertegenwoordiger en de plaatsvervangende vertegenwoordigers van
de Stad Gent in de algemene vergadering van de EVA vzw Muziekcentrum De Bijloke
Gent - Goedkeuring (2020_GRMW_00743)
Voordracht van kandidaten ter vertegenwoordiging van de Stad Gent in de raad van
bestuur van de EVA vzw Muziekcentrum De Bijloke Gent - Goedkeuring
(2020_GRMW_00748)
Benoeming van de leden van de raad van bestuur van het het AGB District09 Goedkeuring (2020_GRMW_00763)

Interpellaties en voorstellen van raadsbesluit
IR 1.

Interpellatie van Tom De Meester - Evaluatie aanpak problemen Brugse Poort
(2020_IP_00037)

IR 3.

Voorstel tot raadsbesluit van Anneleen Van Bossuyt - Schrapping verhoging
terrasbelasting (2020_VVB_00033)

IR 4.

Interpellatie van Johan Deckmyn - Problematiek aan de Brugse Poort (2020_IP_00038)

IR 5.

Voorstel tot raadsbesluit van Anneleen Van Bossuyt - Verbod op levensbeschouwelijke
kentekens in het stedelijk onderwijs (2020_VVB_00034)

IR 6.

Voorstel tot raadsbesluit van Johan Deckmyn - Voorstel van raadsbesluit betreffende het
dragen van uiterlijke kentekenen van religieuze, levensbeschouwelijke, filosofische,
ideologische of politieke aard (2020_VVB_00035)

IR 7.

Voorstel tot raadsbesluit van Anneleen Van Bossuyt - Schrapping verhoging
bedrijfsbelasting (2020_VVB_00036)

IR 8.

Interpellatie van Tom De Meester - het lage aantal extra sociale woningen in Gent
(2020_IP_00039)

IR 9.

Interpellatie van Elke Sleurs - Vrouw-onveilige plaatsen in Gent (2020_IP_00040)

IR 10. Interpellatie van Anneleen Van Bossuyt - Taalcommissie: gebruik Arabische en Turkse
LEZ-affiches niet conform taalwetgeving (2020_IP_00041)
IR 11. Voorstel tot raadsbesluit van Ronny Rysermans - Belasting op filmvoorstellingen
(2020_VVB_00037)
BESLOTEN VERGADERING
B-punten
Politie - Directie Beheer
HRM
215. Operationeel kader - Aanwerving, toewijzing en benoeming van 1 inspecteur van politie
voor de Dienst Operationele Acties van de Politiezone Gent in het kader van de eerste
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216.
217.

mobiliteitscyclus van 2020 - Goedkeuring (2020_GRMW_00681)
Ambtsneerlegging - vervroegd rustpensioen - DJP - Kennisneming (2020_GRMW_00679)
Operationeel kader - Uitdiensttreding via mobiliteit - Kennisneming
(2020_GRMW_00680)

