commissie algemene zaken, financiën en burgerzaken (AFB)
Agenda van de vergadering van 19 april 2021

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

Goedkeuring werknota van de vorige vergadering
a) Document toegestuurd op dinsdag 23 maart 2021. (met bijlage voor de raadsleden)
b) Er zijn geen openstaande afspraken meer.

Niet tijdig beantwoorde schriftelijke vragen
* Nihil.

Mondelinge vragen
IR 1.

Mondelinge vraag van Anneleen Van Bossuyt - Aanpak van straatraces
(2021_MV_00200)

IR 2.

Mondelinge vraag van Anne Schiettekatte - openluchthuwelijken (2021_MV_00203)

IR 3.

Mondelinge vraag van Johan Deckmyn - Opnieuw heibel in de Blaarmeersen
(2021_MV_00206)

IR 4.

Mondelinge vraag van Anneleen Van Bossuyt - Politie Gent - Software om processenverbaal te analyseren (2021_MV_00223)

IR 5.

Mondelinge vraag van Anneleen Van Bossuyt - Bodycams voor de Gentse politie
(2021_MV_00224)

IR 6. Mondelinge vraag van Stijn De Roo - Goed zichtbare huisnummers (2021_MV_00235)
bijkomend punt
Kabinet schepen Heyndrickx
* Toelichting: demografische cijfers. (met bijlagen voor de raadsleden)

Kabinet van de burgemeester
* Toelichting: masterstudie nieuwbouw Politiezone Gent. (met bijlage voor de raadsleden)

In opvolging van een gemaakte afspraak commissie AFB maart 2021

2 van 4
Bevoegdheid Stad
Departement Publiekzaken en Burgerzaken
Dienst Burgerzaken
1.
Voltrekken van huwelijken in een andere openbare plaats dan het stadhuis Goedkeuring (2021_GRMW_00440)
Departement Financiën
Team Belastingen Wonen
2.
Retributie met betrekking tot het beschikbaar stellen van stadszalen - Wijziging
(2021_GRMW_00431)
3.

Afwijking van de belastingen op nachtwinkels en drankslijterijen na 1u door de federale
corona-maatregelen - uitbreiding - Goedkeuring (2021_GRMW_00444)

4.

Afwijking van belasting op het verstrekken van logies ter ondersteuning van sectoren
getroffen door de federale corona-maatregelen - uitbreiding - Goedkeuring
(2021_GRMW_00445)

5.

Retributie voor diensten verstrekt t.g.v. plechtigheden - Wijziging (2021_GRMW_00446)

Team Belastingen Economie
6.
Afwijking van het reglement 'Belasting op de inname van het openbaar domein' ter
ondersteuning van sectoren getroffen door de federale coronamaatregelen Goedkeuring (2021_GRMW_00447)
Departement Stedelijke Ontwikkeling
Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen
7.
Principiële vaststelling van de naam 'Yvonne Fontainestraat' voor de nieuwe
ontsluitingsweg die de Drieselstraat verbindt met de afrit Schansakker (R4) te Oostakker
- Vaststelling (2021_GRMW_00378)
Bedrijfsvoering
Dienst Bestuursondersteuning
8.
Rapportering met betrekking tot overheidsopdrachten van dagelijks bestuur, 4de
kwartaal 2020 - Kennisneming (2021_GRMW_00448)
Politie - Directie Beheer
* Rapportage in uitvoering art. 45 GWP. (met bijlage voor de raadsleden)

HRM
9.

10.

Politie - Vacantverklaring van 4 betrekkingen in het operationeel en het administratief en
logistiek kader - erratum van de tweede mobiliteitscyclus 2021 - Goedkeuring
(2021_GRMW_00452)
Personeelsformatie van de Politiezone Gent - Weging en indeling in klassen van de
functies van het niveau A van de Politiezone Gent - Goedkeuring (2021_GRMW_00455)
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Financiën en Middelen
11.
Overheidsopdracht van leveringen - Raamovereenkomst voor het leveren en plaatsen
van laadpalen voor elektrische voertuigen alsook bijhorende software - ECO/2019/004 Intekening - Goedkeuring (2021_GRMW_00456)
12.

Overheidsopdracht van werken - Herinrichting eetzaal Interventiedienst - 2021/3332 Bestek - Vaststelling (2021_GRMW_00457)

13.

Overheidsopdracht van diensten - Masterplan politiesite Groendreef - Voorbereiding
buurtcommunicatie - Procedure en voorwaarden - Vaststelling - Goedkeuring
(2021_GRMW_00458)

14.

Overheidsopdracht van leveringen voor de aankoop van dienstvoertuigen voor de
Politiezone Gent - Intekening op raamovereenkomst 2016 R3 007 van de federale politie,
raamovereenkomst SLS/2017/003/4104 van de Stad Gent, raamovereenkomst FORCMSVUV-101 van de federale overheid en raamovereenkomst 2018/HFB/OP/33764 van de
Vlaamse Overheid - Goedkeuring (2021_GRMW_00459)

Bevoegdheid Stad en OCMW
Bedrijfsvoering
Dienst Bestuursondersteuning
15.
Rapport klachtenbehandeling Stad Gent en OCMW Gent 2020 - Kennisneming
(2021_GRMW_00438)
16.

Nieuw Reglement over de klachtenbehandeling binnen de Stad/OCMW Gent Goedkeuring (2021_GRMW_00439)

Bevoegdheid OCMW
Bedrijfsvoering
Dienst Bestuursondersteuning
17.
Rapportering met betrekking tot overheidsopdrachten van dagelijks bestuur, 4de
kwartaal 2020 - Kennisneming (2021_GRMW_00460)
Bevoegdheid Stad
Bedrijfsvoering
Juridische Dienst
18.
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 (2021_GRMW_00472)
bijkomend punt
BESLOTEN VERGADERING
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AGENDAPUNTEN
Bevoegdheid Stad
Bedrijfsvoering
Juridische Dienst
19.
Gemeentelijke administratieve sancties - Aanstellingsbesluit - ambtenaar met
vaststellingsbevoegdheid (A 2021-0506/HD) - Goedkeuring (2021_GRMW_00436)
20.

Gemeentelijke administratieve sancties - Aanstellingsbesluit - ambtenaar met
vaststellingsbevoegdheid (A 2021-0497/HD) - Goedkeuring (2021_GRMW_00437)

Politie - Directie Beheer
HRM
21.
Operationeel kader - Verzaking aan de indiensttreding van 1 inspecteur van politie in het
raam van de vijfde mobiliteitscyclus van 2020 - Kennisneming (2021_GRMW_00449)
22.

Operationeel kader - Verzaking aan de indiensttreding van 1 hoofdinspecteur van politie
in het raam van de vijfde mobiliteitscyclus van 2020 - Kennisneming
(2021_GRMW_00450)

23.

Administratief en logistiek kader - Uitdiensttreding via externe werving - Kennisneming
(2021_GRMW_00451)

24.

Operationeel kader - Uitdiensttreding via mobiliteit - Wijziging (2021_GRMW_00453)

25.

Operationeel kader - Uitdiensttredingen via mobiliteit - Kennisneming
(2021_GRMW_00454)

