commissie milieu, personeel en FM (MPF)
Agenda van de vergadering van 20 april 2021

DERDE AANGEPASTE AGENDA
Onderstaand raadsbesluit werd verplaatst naar de commissie MPF mei en
gemeenteraad mei 2021
2021_GRMW_00278 - Rechtspositieregeling Stad en OCMW Gent - Gevarentoelage Vaststelling lijst van werkzaamheden die in aanmerking komen voor toekenning van een
gevarentoelage - Invoering van een jaartoelage voor permanente werkzaamheden ide
voorkomen op de lijst - Redactionele wijziging - Wijziging
OPENBARE VERGADERING
AGENDAPUNTEN
Regeling van de werkzaamheden
* Bespreking.

Goedkeuring werknota van de vorige vergadering
a) Document toegestuurd op woensdag 24 maart 2021. (met bijlage voor de raadsleden)
b) Nog openstaande afspraken van de vorige commissievergaderingen. (zie bijlage) - alle
afspraken zijn beantwoord op 20 april 2021

Niet tijdig beantwoorde schriftelijke vragen
* Nihil.

Mondelinge vragen
IR 1.

Mondelinge vraag van Bert Misplon - Diervriendelijke bestrijding van duivenoverlast
(2021_MV_00182)

IR 2.

Mondelinge vraag van Ronny Rysermans - Vervanging vuilnisbakken aan tram- en
bushaltes door nieuwe exemplaren met peukenreservoir (2021_MV_00197)

IR 3. Mondelinge vraag van Joris Vandenbroucke - Verzekeringen (2021_MV_00236)
bijkomend punt
Kabinet schepen Bram Van Braeckevelt
* Toelichting: Netheidsrapport. (met bijlage voor de raadsleden)

2 van 4
Kabinet schepen Annelies Storms
* Ontwerpbeleidsnota Facility Management 2020-2025. (met bijlage voor de raadsleden)

Bevoegdheid Stad
Departement Stedelijke Ontwikkeling
Dienst Milieu en Klimaat
1.
Nieuw Wedstrijdreglement voor innovatieve circulaire projecten in Gent 2021-2022 Goedkeuring (2021_GRMW_00382)
Departement Facility Management
Dienst Vastgoed
2.
Sluiten van een huurovereenkomst voor een deel van het onroerend goed gelegen te
Gent, Wolterslaan 16 en toekenning van een huursubsidie aan de gebruiker Goedkeuring (2021_GRMW_00373)
3.

Sluiten van een aankoopovereenkomst met betrekking tot grond gelegen te Zwijnaarde,
aan en nabij de Zwijnaardsesteenweg - Goedkeuring (2021_GRMW_00383)

4.

Sluiten van een aankoopovereenkomst met betrekking tot de aankoop van een
onroerend goed gelegen te Sint-Amandsberg, nabij de Beelbroekstraat - Achtenkouter,
ter realisatie van het RUP Groen, deelgebied Oude Bareel - Goedkeuring
(2021_GRMW_00417)

5.

Lichten van een optie tot aankoop van en het sluiten van een bruikleenovereenkomst
aangaande een perceel grond, gelegen te Afsnee, nabij de Duddegemstraat, ter realisatie
van het RUP Groen, deelgebied Rosdambeekvallei - Goedkeuring (2021_GRMW_00418)

6.

Sluiten van een overeenkomst voor de kosteloze overdracht van een onroerend goed
gelegen te Gent, Akkerhage - Goedkeuring (2021_GRMW_00419)

7.

Project sogent Oude Dokken 'Dok Noord - Handelsdok West' (Stapelplein/Verapazbrug) wederzijdse overdracht diverse onroerende goederen aan en nabij het Stapelplein en de
Verapazbrug - Goedkeuring (2021_GRMW_00420)

8.

Sluiten van een verkoopovereenkomst met betrekking tot het onroerend goed gelegen
te Jean Jaurèslaan, Gentbrugge - Goedkeuring (2021_GRMW_00441)

Dienst Aankoop en Logistiek - STAD
9.
Overheidsopdracht van diensten - Raamovereenkomst voor facilitaire dienstverlening
voor diverse gebouwen van de Groep Gent ((ramen)schoonmaak en bijhorende soft
facilities) - SLS/2021/002 - ID5062 - Oproep tot deelneming - Goedkeuring
(2021_GRMW_00422)
Bevoegdheid Stad en OCMW
Departement Facility Management
Dienst Vastgoed
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11.

Derde Kwijtschelding huurgelden, andere gebruikersvergoedingen en forfaitaire
bijdragen in het verbruik van de nutsvoorzieningen (non-profit) naar aanleiding van de
coronamaatregelen van 1 januari 2021 t.e.m. 15 april 2022 - Goedkeuring
(2021_GRMW_00385)

12.

Bijkomende Kwijtschelding huurgelden, andere gebruikersvergoedingen en forfaitaire
bijdragen in het verbruik van de nutsvoorzieningen naar aanleiding van de
coronamaatregelen - categorie (socio)economisch - Goedkeuring (2021_GRMW_00384)

Dienst Aankoop en Logistiek - STAD
13.
Overheidsopdracht van diensten - Raamovereenkomst voor onderhoud, herstellingen
en plaatsing van de brandbestrijdingsmiddelen binnen de gebouwen van Groep Gent SLS/2020/105 - ID5015 - Vaststelling bestek - Machtiging optreden als aankoopcentrale Vaststelling (2021_GRMW_00442)
14.

Overheidsopdracht van leveringen - Raamovereenkomst voor het leveren van
professionele klank- en lichtinstallaties - SLS/2021/030 - ID5104 - Vaststelling bestek Machtiging optreden als aankoopcentrale - Goedkeuring (2021_GRMW_00443)

Bevoegdheid OCMW
Departement Facility Management
Dienst Vastgoed
15.
Sluiten van een aankoopovereenkomst met betrekking tot het onroerend goed gelegen
te Gent, Blekerijstraat 47 - Goedkeuring (2021_GRMW_00423)
Bevoegdheid Stad
Departement Facility Management
Dienst Aankoop en Logistiek - STAD
16.
Overheidsopdracht van leveringen - Raamovereenkomst voor het leveren van
brandstoffen en elektriciteit voor voertuigen via tankkaarten - SLS/2021/012 - ID5070 Bestek - Vaststelling (2021_GRMW_00470)
bijkomend punt
Dienst Vastgoed
17.
Sluiten van aankoopovereenkomst betreffende 8 onroerende goederen, zijnde 8
woningen met bergingen, gelegen aan de Abrikoosstraat te Gent - Goedkeuring
(2021_GRMW_00468)
bijkomend punt
18.

Gemeenteraadsbesluit nr. 1029 van 17 december 2018 houdende de intrekking
principiële beslissing tot aankoop, na sloop, van een deel van het perceel grond gelegen
Jean Béthunestraat, Gent (voormalige werkplaats en loods) alsook de goedkeuring van
een investeringssubsidie aan het autonoom stadsontwikkelingsbedrijf sogent - Intrekking
(2021_GRMW_00469)
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bijkomend punt
19.

Vaststelling definitief onteigeningsbesluit ter realisatie van het rooilijnplan voor het fietsen wandelpad tussen de Hoevestraat, de Vinkeslagstraat en de Frans Louwersstraat Goedkeuring (2021_GRMW_00421)

bijkomend punt

