commissie onderwijs, welzijn en participatie (OWP)
Agenda van de vergadering van 14 april 2021

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

Goedkeuring werknota van de vorige vergadering
a) Document toegestuurd op donderdag 18 maart 2021. (met bijlage voor de raadsleden)
b) Er zijn geen openstaande afspraken meer.

Kabinet schepen Astrid De Bruycker
* Toelichting en aanbevelingen (20min): Onderzoek naar en met Gents sociaal middenveld
(toelichting door professor Stijn Oosterlynck Universiteit Antwerpen) - (met bijlagen voor de
raadsleden)

Niet tijdig beantwoorde schriftelijke vragen
* Nihil.

Mondelinge vragen
IR 1.

Mondelinge vraag van Sandra Van Renterghem - ontmoetingsplek voor de
Bloemekenswijk (2021_MV_00202)

IR 2.

Mondelinge vraag van Anne Schiettekatte - Buttons voor dove en slechthorende
Gentenaars (2021_MV_00207)

IR 3.

Mondelinge vraag van Jef Van Pee - Capaciteitstekort in Gents onderwijs
(2021_MV_00222)

IR 4. Mondelinge vraag van Evita Willaert - Solidariseren Nachtopvang (2021_MV_00228)
bijkomend punt
IR 5.

Mondelinge vraag van Elke Sleurs - Daklozenopvang: samenwerking met naburige
gemeenten? (2021_MV_00229)
bijkomend punt
IR 6.

Mondelinge vraag van Elke Sleurs - Motiveren/ondersteunen jongeren opvolgen
coronamaatregelen (2021_MV_00230)

2 van 3
bijkomend punt
Bevoegdheid Stad
Departement Welzijn en Samenleving
Lokaal sociaal beleid
1.
Subsidiereglement voor het verlenen van een huurcompensatiepremie aan verenigingen
die actief zijn op het vlak van welzijn en gelijke kansen ingevolge de coronacrisis Wijziging (2021_GRMW_00402)
Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd
Onderwijscentrum Gent
2.
Subsidieovereenkomst voor de organisatie van taalstimulerende kampen tijdens de
zomervakantie - Werkingsjaar 2021 - Goedkeuring (2021_GRMW_00372)
Jeugddienst
3.
Subsidieovereenkomst voor het realiseren van kwalitatief en divers vrijetijdsaanbod werkingsjaren 2021-2023 - Amaro Kher vzw - Goedkeuring (2021_GRMW_00396)
4.

Toekenning van een eenmalige subsidie voor energiebesparende maatregelen aan
beheerder van jeugdinfrastructuur in gedeeld gebruik - deVierdeZaal - Goedkeuring
(2021_GRMW_00397)

5.

Toekenning van een eenmalige subsidie voor energiebesparende maatregelen aan
beheerder van jeugdinfrastructuur in gedeeld gebruik - Jongerencultuurcentrum Minus
One - Goedkeuring (2021_GRMW_00398)

6.

Nieuw Subsidiereglement Beestige zomer 2021 - Goedkeuring (2021_GRMW_00399)

Bedrijfsvoering
Juridische Dienst
7.
Hotelschool Gent vzw - ontwerp van statutenwijziging - Goedkeuring
(2021_GRMW_00400)
Departement Financiën
Team Belastingen Wonen
8.
Retributie met betrekking tot het beschikbaar stellen van stadszalen - Wijziging
(2021_GRMW_00431)
Departement Gezondheid en Zorg
Medisch Sociaal Opvangcentrum
9.
Samenwerkingsovereenkomst GILEAD - subsidiëring hepatitis C-verpleegkundige MSOC
- Goedkeuring (2021_GRMW_00432)
10.

Addendum 1 bij de samenwerkingsovereenkomst 'Gezondheidspromotie bij Injecterend
Gebruik (GIG)' - subsidiëring hepatitis C-verpleegkundige MSOC - Goedkeuring
(2021_GRMW_00433)

3 van 3

Dienst Regie Gezondheid en Zorg
11.
Addendum voor werkingsjaren 2021-2022 bij de subsidieovereenkomst voor algemene
werking 2020-2022 van TEJO Gent vzw - Goedkeuring (2021_GRMW_00434)
12.

Addendum bij de samenwerkingsovereenkomst contact- en bronopsporing ter
bestrijding van de COVID-19-pandemie-optie1 - Goedkeuring (2021_GRMW_00435)

Bevoegdheid OCMW
Departement Financiën
Team Beheer en Ondersteuning
13.
Aanvaarding van de schenking van een nieuw televisietoestel en soundbar voor het
woonzorgcentrum De Liberteyt - Goedkeuring (2021_GRMW_00370)
Departement Welzijn en Samenleving
Thematische hulp - Beleidscel POOW
14.
Nieuw reglement en tussenkomstovereenkomst Gent knapt op - Goedkeuring
(2021_GRMW_00416)
15.

Krachtlijnen en projecten van de Gentse opvang en oriëntatie van dakloze personen Goedkeuring (2021_GRMW_00427)

Dienst Werk en Activering (WS)
16.
overeenkomst betreffende sociale economie initiatieven - Goedkeuring
(2021_GRMW_00428)
17.

Subsidieovereenkomst voor het project ‘Activerende werkvloer’ Compagnie de Sporen werkingsjaren 2021-2022 - Goedkeuring (2021_GRMW_00429)

18.

Relance art. 60§7-tewerkstelling na corona - Nieuwe werkwijze - Goedkeuring
(2021_GRMW_00430)

Departement Facility Management
Dienst Vastgoed
19.
Sluiten van een aankoopovereenkomst met betrekking tot het onroerend goed gelegen
te Gent, Blekerijstraat 47 - Goedkeuring (2021_GRMW_00423)

