commissie onderwijs, welzijn en participatie (OWP)
Agenda van de vergadering van 13 oktober 2021

OPENBARE VERGADERING
AGENDAPUNTEN
Regeling van de werkzaamheden
* Bespreking.

Goedkeuring werknota van de vorige vergadering
a) Document toegestuurd op donderdag 16 september 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 Jef Van Pee - subsidieregeling lokale dienstencentra
(2021_MV_00443)

IR 2.

Mondelinge vraag van Anne Schiettekatte - Charter en Actieplan Toegankelijkheid
(2021_MV_00447)

IR 3.

Mondelinge vraag van Els Roegiers - Vlinderkaartje vraagt aandacht voor een
‘levenseindesituatie’ (2021_MV_00477)

IR 4.

Mondelinge vraag van Christophe Peeters - Incident Café Blond (2021_MV_00490)

Kabinet schepen Rudy Coddens
* Toelichting: 1 jaar mobiele werkers geestelijke gezondheid in een aantal Gentse wijken
(presentatie)

Kabinet schepen Astrid De Bruycker
* Toelichting: Monitoring en definitief reglement Samen aan Zet (presentatie)

Bevoegdheid Stad
Departement Gezondheid en Zorg
Dienst Regie Gezondheid en Zorg
1.
Subsidieovereenkomst voor de ontwikkeling van een toolbox voortvloeiend uit het
project 2Spaces - werkingsjaren 2021-2022 - Goedkeuring (2021_GR_00232)
2.

Subsidieovereenkomst voor de uitbouw van een online community 'Littekens' rond
veerkracht bij jongeren - werkingsjaren 2021-2022 - Goedkeuring (2021_GR_00231)

2 van 2
Departement Welzijn en Samenleving
Lokaal sociaal beleid
3.
Subsidiereglement 'Samen aan Zet - Subsidiereglement voor initiatieven die ontmoeting,
samenleven en emancipatie bevorderen' - Wijziging (2021_GR_00242)
4.

Nieuw subsidiereglement 'Samen aan Zet - Subsidiereglement voor initiatieven die
ontmoeting, samenleven en emancipatie bevorderen' - Goedkeuring (2021_GR_00243)

Dienst Ontmoeten en Verbinden
5.
Subsidieovereenkomst voor het project Buurtverankering en toeleiding naar
buurtcentrum Gentbrugge - Werkingsjaren 2022-2025 - Goedkeuring (2021_GR_00230)
Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd
Jeugddienst
6.
Reglement betreffende de subsidiëring van speelpleinwerkingen - Wijziging
(2021_GR_00240)
7.
Staf
8.

Subsidiereglement voor jeugdwerkinitiatieven - Wijziging (2021_GR_00241)

Toekenning van een eenmalige werkingssubsidie in het kader van het project
'Optimalisatie Scholen Campus Offerlaan' - Goedkeuring (2021_GR_00239)

Onderwijscentrum Gent
9.
Aanvaarding van een schenking van acht muziekinstrumenten van vzw Music Fund, te
gebruiken in het kader van de stedelijke bredeschoolwerking (geschonken goed) Goedkeuring (2021_GR_00275)
Bevoegdheid OCMW
c) 2021_RMW_00040 - Toekenning van steun aan cliënten op basis van federale middelen
energiefonds 2021 - Goedkeuring

