commissie algemene zaken, financiën en burgerzaken (AFB)
Agenda van de vergadering van 14 juni 2021

OPENBARE VERGADERING
AGENDAPUNTEN
Regeling van de werkzaamheden
* Bespreking.

Goedkeuring werknota van de vorige vergadering
1. Document toegestuurd op dinsdag 18 mei 2021. (met bijlage voor de raadsleden)
2. Er zijn geen openstaande afspraken meer.

Punt voor alle raadsleden
Toelichting jaarrekening 2020 en budgetwijziging 2021 voor de bevoegdheid van :
1. Burgemeester Mathias De Clercq
2. Schepen Rudy Coddens
3. Schepen Isabelle Heyndrickx (met bijlage voor de raadsleden)

Niet tijdig beantwoorde schriftelijke vragen
* Nihil.

Mondelinge vragen
IR 1.

Mondelinge vraag van Elke Sleurs - Stand van zaken Safer Cities project over seksuele
intimidatie (2021_MV_00303)

IR 2.

Mondelinge vraag van Manuel Mugica Gonzalez - Actie van IDAHOT tegen Gentse politie
(2021_MV_00331)

IR 3.

Mondelinge vraag van Anneleen Van Bossuyt - Beveiliging Westerbegraafplaats
(2021_MV_00338)

IR 4.

Mondelinge vraag van Anneleen Van Bossuyt - Werken in Oostakker - controles op
respecteren verkeersomleidingen (2021_MV_00365)

IR 5.

Mondelinge vraag van Johan Deckmyn - Mogelijke groepsverkrachting of aanranding aan
de Westerbegraafplaats en de aanpak van de problemen met jongeren aan het Edmond
Van Beverenplein. (2021_MV_00366)

IR 6.

Mondelinge vraag van Tom De Meester - Opvolging Arsenaalsite (2021_MV_00367)

Bevoegdheid OCMW

2 van 5
Departement Financiën
Team Bestuur en Verbonden rechtspersonen
1.
Aanpassing meerjarenplan 2020-2025 - Vaststelling (2021_GRMW_00597)
Bedrijfsvoering
Dienst Bestuursondersteuning
2.
Rapportering met betrekking tot overheidsopdrachten van dagelijks bestuur, 1ste
kwartaal 2021 - Kennisneming (2021_GRMW_00626)
Juridische Dienst
3.
Overheidsopdrachten - Generieke machtiging aan Stad Gent voor optreden als
aanbestedende overheid en aankoopcentrale voor diverse opdrachten - Goedkeuring
(2021_GRMW_00714)
Bevoegdheid Stad en OCMW
Departement Financiën
Team Bestuur en Verbonden rechtspersonen
4.
Jaarrekening Stad en OCMW Gent dienstjaar 2020 - Vaststelling (2021_GRMW_00596)
Bedrijfsvoering - Strategie en Organisatie
Dienst Organisatieontwikkeling
5.
Rapport organisatiebeheersing Stad Gent 2020 - Kennisneming (2021_GRMW_00715)
Bevoegdheid Stad
Departement Stedelijke Ontwikkeling
Groendienst
6.
Overheidsopdracht van leveringen - Produceren en plaatsen van informatiedragers op de
Westerbegraafplaats - GD 09/2021 - Bestek - Vaststelling (2021_GRMW_00735)
Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen
7.
Definitieve 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_00577)
8.

Definitieve 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_00578)

9.

Definitieve vaststelling van de naam 'Halfwegpark' voor de groenzone grenzend aan
Halfweg, Drongensesteenweg en Noorderlaan te Gent - Vaststelling
(2021_GRMW_00697)

10.

Definitieve vaststelling van de namen 'Avrijevaartpad' en 'Gertrudispad' voor de fiets- en
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wandelpaden binnen het Gentse havengebied, op de linkeroever van het kanaal GentTerneuzen en aanbrengen van een onderschrift op het straatnaambord 'Gertrudispad' Goedkeuring (2021_GRMW_00698)
11.

Definitieve vaststelling van de namen ‘Dries Morelpad’, ‘Odile Maespad’ en ‘MarieJeanne Coolsenpad’ voor het nieuwe fiets- en wandelpad tussen de SintBernadettestraat en het Ombeekhof en de aftakkingen links van school Het Tandwiel en
richting Ombeekhof te Sint-Amandsberg en aanbrengen van een onderschrift op de
straatnaamborden - Goedkeuring (2021_GRMW_00699)

Departement Financiën
Team Bestuur en Verbonden rechtspersonen
12.
Aanpassing meerjarenplan 2020-2025 - Vaststelling (2021_GRMW_00598)
13.

District09 AGB - Meerjarenplan 2021-2025 volgens de beleids- en beheerscyclus,
budgetwijziging 2021 - Goedkeuring (2021_GRMW_00636)

Team Belastingen Wonen
14.
Retributie voor het plaatsnemen op markten - Wijziging (2021_GRMW_00617)
Team Hulpdiensten
15.
Hulpverleningszone Centrum - dotaties van de Stad Gent voor het dienstjaar 2021 Wijziging (2021_GRMW_00701)
Bedrijfsvoering
Dienst Bestuursondersteuning
16.
Rapportering met betrekking tot overheidsopdrachten van dagelijks bestuur, 1ste
kwartaal 2021 - Kennisneming (2021_GRMW_00622)
Dienst Communicatie
17.
Subsidiëring in het kader van het Stadsmarketingfonds 2020 - Kennisneming
(2021_GRMW_00623)
Juridische Dienst
18.
Codex politiereglementen Stad Gent gesanctioneerd met een gemeentelijke
administratieve sanctie - Politiereglement op het ophalen van huishoudelijke
afvalstoffen (A 2021-0576/HD) - Wijziging (2021_GRMW_00700)
Departement Publiekzaken en Burgerzaken
Dienst Burgerzaken
19.
Nieuw Reglement over de kostenvergoeding naar aanleiding van een ambtshalve
adreswijziging ten gevolge van een straatnaamwijziging - Goedkeuring
(2021_GRMW_00702)
Politie - Directie Beheer
* Rapportage in uitvoering art. 45 GWP.

Financiën en Middelen
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20.

Overheidsopdracht van leveringen - Aankoop van Ballistisch Schild NIJIII - 2021/2998 Prijsvraag - Vaststelling (2021_GRMW_00703)

21.

Overheidsopdracht van leveringen - Aankoop van een uitbreiding op de hydraulische
deuropener - 2021/3088 - Prijsvraag - Vaststelling (2021_GRMW_00704)

22.

Overheidsopdracht van werken - Groenaanleg tuin Interventiedienst - 2021/3572 Bestek - Vaststelling (2021_GRMW_00705)

23.

Overheidsopdracht van leveringen - Mobiele rookgenerator + benodigdheden 2021/3561 - Bestek - Vaststelling (2021_GRMW_00706)

24.

Begroting over het dienstjaar 2021 - Begrotingswijzigingen nr 1 - Gewone Dienst en nr 2 Buitengewone Dienst - Vaststelling (2021_GRMW_00707)

HRM
25.

26.

Politie - Vacantverklaring van 5 betrekkingen in het operationeel en het administratief en
logistiek kader - erratum van de derde mobiliteitscyclus 2021 - Goedkeuring
(2021_GRMW_00711)
Politiezone Gent - benoemende en aanwervende overheid - delegatie - Goedkeuring
(2021_GRMW_00767)

Departement Welzijn en Samenleving
Dienst Preventie voor Veiligheid
27.
Overheidsopdracht van diensten - Informatiecoaches heropening horeca en heropstart
nachtleven - Vaststelling procedure en gunning - Goedkeuring (2021_GRMW_00713)
Bedrijfsvoering - Strategie en Organisatie
Dienst Strategische Subsidies
28.
Nieuw subsidiereglement Collectie van de Gentenaar - co-creatief (her)gebruik digitaal
erfgoed voor de periode 2021-2023 - Goedkeuring (2021_GRMW_00768)
BESLOTEN VERGADERING
AGENDAPUNTEN
Bevoegdheid Stad
Politie - Directie Beheer
HRM
29.
Valorisatie burgerdiensten - administratief en logistiek kader - (VAL40/VO) Goedkeuring (2021_GRMW_00624)
30.

Valorisatie burgerdiensten - administratief en logistiek kader - (VAL39/LE) Goedkeuring (2021_GRMW_00625)
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31.

Operationeel kader - Uitdiensttredingen via mobiliteit - Kennisneming
(2021_GRMW_00708)

32.

Administratief en logistiek kader - Rangorde van de kandidaten en aanwerving van 1
Calog consulent/niveau B voor de Dienst Human Resources via dringende, externe
contractuele werving - Goedkeuring (2021_GRMW_00709)

33.

Operationeel kader - Aanwijzing en benoeming van 1 hoofdinspecteur voor de
Verkeersdienst van de Politiezone Gent in het raam van de eerste mobiliteitscyclus van
2021 - Goedkeuring (2021_GRMW_00710)

34.

Non-activiteit voorafgaand aan de pensionering voor personeelsleden die een
preferentiële pensioenleeftijd hadden (NAV/060/JB) - Goedkeuring
(2021_GRMW_00712)

