commissie onderwijs, welzijn en participatie (OWP)
Agenda van de vergadering van 8 december 2021

OPENBARE VERGADERING
AGENDAPUNTEN
Punten voor alle raadsleden
Bevoegdheid Stad en OCMW
Departement Financiën
Team Bestuur en Verbonden rechtspersonen
1.
Aanpassing meerjarenplan 2020-2025 - Vaststelling (2021_GR_00405)
a) 2021_RMW_00072 - Aanpassing meerjarenplan 2020-2025 - Vaststelling

Bespreking meerjarenplanning 2020-2025/budget 2022
1. Schepen Rudy Coddens (nota - met bijlage voor de raadsleden)
2. Schepen Elke Decruynaere (nota)
3. Schepen Astrid De Bruycker (nota - met bijlage voor de raadsleden)

Goedkeuring werknota van de vorige vergadering
b) Document toegestuurd op maandag 15 november 2021. (met bijlage voor de raadsleden)
c) Er zijn geen openstaande afspraken meer.

Niet tijdig beantwoorde schriftelijke vragen
1. Mentaal welzijn bij studenten in Gent.- Jef Van Pee (00539-met bijlage voor de raadsleden) beantwoord op 22 november 2021

Mondelinge vragen
IR 1.

Mondelinge vraag van Els Roegiers - Vermijden van de nachtopvang (2021_MV_00595)

IR 2.

Mondelinge vraag van Jef Van Pee - Beroep op klusjesdienst door senioren
(2021_MV_00606)

IR 3.

Mondelinge vraag van Anneleen Van Bossuyt - Interne problemen AZ Jan Palfijn
(2021_MV_00608)

IR 4.

Mondelinge vraag van Els Roegiers - Actuele impact coronacrisis op OWCMwoonzorgcentra (2021_MV_00611)

IR 5.

Mondelinge vraag van Els Roegiers - Plaatstekort op afdelingen intensieve zorgen in de
Gentse ziekenhuizen (2021_MV_00612)

Bevoegdheid Stad
Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd
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Dienst Kinderopvang
2.
Naamswijzigingen van opvanglocaties bij de Dienst Kinderopvang - Goedkeuring
(2021_GR_00402)
Onderwijscentrum Gent
3.
Subsidieovereenkomst Organisatie van netoverschrijdende lerende netwerken rond het
werken als onderwijsprofessional binnen de Gentse grootstedelijke context Goedkeuring (2021_GR_00406)
4.

Addendum bij de subsidieovereenkomst samen sterker in begeleiding voor kwetsbare
doelgroepen+ - werkingsjaren 2020-2022 - Goedkeuring (2021_GR_00407)

5.

Subsidieovereenkomst in het kader van Brede School voor Burger Boef tijdens het
schooljaar 2021-2022 - Goedkeuring (2021_GR_00408)

6.

Addendum bij de subsidieovereenkomst meer schoolbinding = minder spijbelen met vzw
aPart - werkingsjaren 2020-2022 - Goedkeuring (2021_GR_00409)

7.

Addendum bij de subsidieovereenkomst meer schoolbinding = minder spijbelen met
Groep INTRO vzw - werkingsjaren 2020-2022 - Goedkeuring (2021_GR_00410)

Jeugddienst
8.
Subsidieovereenkomst Onderzoeksproject 'Op het randje' (Onderzoeksjaar 2 - fase 3) Goedkeuring (2021_GR_00411)
9.

Reglement betreffende de subsidiëring voor kampvervoer voor eerstelijns plaatselijke
jeugdwerkinitiatieven - Wijziging (2021_GR_00412)

10.

Afwijking van het 'Subsidiereglement voor experimentele jeugdinitiatieven' omwille van
COVID-19 - Goedkeuring (2021_GR_00417)

11.

Toekenning van een eenmalige subsidie voor het versterken van het mentaal welzijn van
Gentse studenten - Goedkeuring (2021_GR_00401)

12.

Afwijking van het 'Subsidiereglement voor jeugdwerkinitiatieven' omwille van COVID-19
- Goedkeuring (2021_GR_00416)

13.

Addendum bij de subsidieovereenkomst 2021- 2023 met Vroemvroem vzw voor het
realiseren van kwalitatief en divers vrijetijdsaanbod in de wijk Malem - Goedkeuring
(2021_GR_00413)

14.

Toekenning van een eenmalige subsidie voor de opstart van een samenwerkingsverband
met welzijnsorganisaties voor de online ondersteuning en begeleiding van jongeren uit
de online community Littekens - Goedkeuring (2021_GR_00414)

15.

Toekenning van een eenmalige subsidie voor de organisatie van een
communicatiecampagne rond tieners in jeugdbewegingen - Goedkeuring
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(2021_GR_00415)
16.

Toekennen van een eenmalige subsidie aan Vzw Ondersteuning Jeugdwerking Kolegem Goedkeuring (2021_GR_00418)

17.

Subsidieovereenkomst tussen de Stad Gent en vzw Muzaïek - Goedkeuring
(2021_GR_00420)

18.

Toekenning van een eenmalige subsidie aan vzw Lejo voor initiatielessen vrijetijd voor
jongeren in de bijzondere jeugdzorg - Goedkeuring (2021_GR_00419)

Departement Welzijn en Samenleving
Outreachend werken, Asiel en Vluchtelingen - Straathoekwerk
19.
Subsidieovereenkomst voor de voorbereiding van het Buuut-project voor de periode
01/12/2021 - 30/11/2022 - Goedkeuring (2021_GR_00421)
Lokaal sociaal beleid
20.
Subsidieovereenkomst voor vrijwilligerswerk als hefboom voor de participatie en
integratie van nieuwkomers - werkingsjaren 2022-2025 - Goedkeuring (2021_GR_00446)
21.

Subsidieovereenkomst Roeland vzw voor taalkampen Nederlands voor minderjarige
nieuwkomers in Gent voor werkingsjaren 2022-2023 - Goedkeuring (2021_GR_00447)

22.

Subsidieovereenkomst voor 'Samen sta je sterker', het herstellen, versterken en
uitbreiden van verbondenheid en betrokkenheid tussen mensen - periode 01/12/2021
t.e.m. 31/12/2022 - Goedkeuring (2021_GR_00404)

23.

Subsidieovereenkomst in het kader van de organisatie van vrijwilligersvervoer en
aangepast rolstoelvervoer voor minder mobiele Gentenaren - werkingsjaar 2022 Goedkeuring (2021_GR_00448)

24.

Subsidieovereenkomst voor ondersteuning en coaching op maat van kwetsbare
(kandidaat-)vrijwilligers en de werkpost - werkingsjaar 2022-2025 - Goedkeuring
(2021_GR_00445)

Bedrijfsvoering
Juridische Dienst
25.
Samenwerkingsovereenkomst 2020-2025 tussen Stad Gent en EVA vzw IN-Gent Addendum nr. 2 - Goedkeuring (2021_GR_00450)
26.

EVA vzw IN-Gent – Algemene vergadering van 27 januari 2022 - Dagorde - Kennisneming
- Mandaat van de vertegenwoordigers van de Stad Gent - Goedkeuring
(2021_GR_00449)

Departement Gezondheid en Zorg
Dienst Regie Gezondheid en Zorg
27.
Subsidieovereenkomst voor de coördinatie en organisatie van het Overkophuis en van
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een laagdrempelig vrijetijdsaanbod voor jongeren voor werkingsjaren 2022-2025 Goedkeuring (2021_GR_00457)
Departement Facility Management
Dienst FM Onderwijs
28.
Studieopdracht voor de optimalisatie van de site Désiré Van Monckhoven te Gent
(architectuur, stabiliteit, akoestiek, technische uitrustingen, milieu, omgevingsaanleg en
EPB) FEG/2021/033-ID 5204 - Goedkeuring (2021_GR_00453)
Bedrijfsvoering - Strategie en Organisatie
Dienst Beleidsparticipatie
29.
Subsidieovereenkomst voor het project 'stadsresidentie Watersportbaan' voor de
periode 1 januari 2022 - 31 december 2024 - Addendum - Goedkeuring
(2021_GR_00470)
Bevoegdheid OCMW
Departement Welzijn en Samenleving
Lokaal sociaal beleid
d) 2021_RMW_00091 - Overeenkomst voor een forfaitaire werkingstoelage ten behoeve van
werkingskosten in het kader van de Onderhoudsploeg openbaar domein DBSE - werkingsjaar
2022 - Goedkeuring
e) 2021_RMW_00090 - Subsidieovereenkomst voor gebouwgerelateerde kosten die voortvloeien
uit de organisatie van de winteropvang in het onroerend goed gelegen te 9000 Gent, Prinsenhof
54 - werkingsjaren 2022-2024 - Goedkeuring

Dienst Werk en Activering (WS)
f) 2021_RMW_00092 - Relance artikel 60§7-tewerkstelling ingevolge corona - werkwijze van 1
januari 2022 tot en met 31 december 2022 - Goedkeuring

Bevoegdheid Stad en OCMW
Departement Welzijn en Samenleving
Lokaal sociaal beleid
30.
Subsidieovereenkomst voor onthaal- en activeringsfunctie, zichtbare acties, inhoudelijke
expertise en advies (traject middenveld) - werkingsjaren 2022-2025 - Goedkeuring
(2021_GR_00434)
g) 2021_RMW_00080 - Subsidieovereenkomst voor onthaal- en activeringsfunctie, zichtbare
acties, inhoudelijke expertise en advies (traject middenveld) - werkingsjaren 2022-2025 Goedkeuring

31.

Subsidieovereenkomst voor het begeleiden en vormen van medewerkers van
stadsdiensten in het kader van inclusieve dienstverlening voor én door personen met
een beperking ( traject Middenveld) 2022-2025 - Goedkeuring (2021_GR_00433)

h) 2021_RMW_00074 - Subsidieovereenkomst voor het begeleiden en vormen van medewerkers
van stadsdiensten in het kader van inclusieve dienstverlening voor én door personen met een
beperking ( traject Middenveld) 2022-2025 - Goedkeuring

32.

Addendum bij de subsidieovereenkomst voor verbreden doelgroep (traject middenveld)
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- werkingsjaar 2022 - Goedkeuring (2021_GR_00442)
i) 2021_RMW_00083 - Addendum bij de subsidieovereenkomst voor verbreden doelgroep (traject
middenveld) - werkingsjaar 2022 - Goedkeuring

33.

Addendum bij de subsidieovereenkomst voor opvangen acute noden materiële
ondersteuning bij deelwerking De Fontein (traject middenveld) - werkingsjaar 2022 Goedkeuring (2021_GR_00441)

j) 2021_RMW_00082 - Addendum bij de subsidieovereenkomst voor opvangen acute noden
materiële ondersteuning bij deelwerking De Fontein (traject middenveld) - werkingsjaar 2022 Goedkeuring

34.

Subsidieovereenkomst voor uitbouw basiswerking in kader van materiële hulp (traject
middenveld) - werkingsjaren 2022-2025 - Goedkeuring (2021_GR_00435)

k) 2021_RMW_00075 - Subsidieovereenkomst voor uitbouw basiswerking in kader van materiële
hulp (traject middenveld) - werkingsjaren 2022-2025 - Goedkeuring

35.

Subsidieovereenkomst voor de uitbreiding van haar Gentse verbindende activiteiten
(traject middenveld) - werkingsjaren 2022-2025 - Goedkeuring (2021_GR_00436)

l) 2021_RMW_00076 - Subsidieovereenkomst voor de uitbreiding van haar Gentse verbindende
activiteiten (traject middenveld) - werkingsjaren 2022-2025 - Goedkeuring

36.

Subsidieovereenkomst voor de uitbouw van de vrouwenwerking Gaz’Elle voor
werkingsjaren 2022-2025 - Goedkeuring (2021_GR_00437)

m) 2021_RMW_00077 - Subsidieovereenkomst voor de uitbouw van de vrouwenwerking Gaz’Elle
voor werkingsjaren 2022-2025 - Goedkeuring

37.

Subsidieovereenkomst Taalcafé Mundial Gent (traject middenveld) werkingsjaar 2022 Goedkeuring (2021_GR_00438)

n) 2021_RMW_00078 - Subsidieovereenkomst Taalcafé Mundial Gent (traject middenveld)
werkingsjaar 2022 - Goedkeuring

38.

Subsidieovereenkomst voor het Netwerk van Hartelijke Handelaars (traject middenveld)
- Werkingsjaren 2022-2025 - Goedkeuring (2021_GR_00440)

o) 2021_RMW_00081 - Subsidieovereenkomst voor het Netwerk van Hartelijke Handelaars
(traject middenveld) - Werkingsjaren 2022-2025 - Goedkeuring

39.

Subsidieovereenkomst voor laagdrempelige basisactivering en integratie van jongeren
met een ondersteuningsnood in kwetsbare posities - werkingsjaren 2022-2025 Goedkeuring (2021_GR_00439)

p) 2021_RMW_00079 - Subsidieovereenkomst voor laagdrempelige basisactivering en integratie
van jongeren met een ondersteuningsnood in kwetsbare posities - werkingsjaren 2022-2025 Goedkeuring

40.

Subsidieovereenkomst Kruispuntplek voor jongeren in kwetsbare situaties: kruispuntplek
XL - werkingsjaar 2021-2022 - Goedkeuring (2021_GR_00458)
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q) 2021_RMW_00086 - Subsidieovereenkomst Kruispuntplek voor jongeren in kwetsbare
situaties: kruispuntplek XL - werkingsjaar 2021-2022 - Goedkeuring

41.

Subsidieovereenkomst voor hulpverlening aan zelfstandigen in moeilijkheden werkingsjaren 2022-2025 - Goedkeuring (2021_GR_00460)

r) 2021_RMW_00088 - Subsidieovereenkomst voor hulpverlening aan zelfstandigen in
moeilijkheden - werkingsjaren 2022-2025 - Goedkeuring

42.

Subsidieovereenkomst Kruispuntplek voor jongeren in kwetsbare situaties: kruispuntplek
L - werkingsjaar 2021-2022 - Goedkeuring (2021_GR_00459)

s) 2021_RMW_00087 - Subsidieovereenkomst Kruispuntplek voor jongeren in kwetsbare
situaties: kruispuntplek L - werkingsjaar 2021-2022 - Goedkeuring

43.

Subsidieovereenkomst met netwerk van hartelijke handelaars voor het project
‘Brooddoosnodig’- werkingsjaar 2021-2022 - Goedkeuring (2021_GR_00461)

t) 2021_RMW_00089 - Subsidieovereenkomst met netwerk van hartelijke handelaars voor het
project ‘Brooddoosnodig’- werkingsjaar 2021-2022 - Goedkeuring

44.

Addendum bij de subsidieovereenkomst voor verbreden doelgroep (traject middenveld)
- werkingsjaar 2022 - Goedkeuring (2021_GR_00443)

v) 021_RMW_00084 - Addendum bij de subsidieovereenkomst voor verbreden doelgroep (traject
middenveld) - werkingsjaar 2022 - Goedkeuring

45.

Addendum bij de subsidieovereenkomst voor uitbouw basiswerking in kader van
materiële hulp en verbreden van de doelgroep (Traject Middenveld) - werkingsjaar 2022
- Goedkeuring (2021_GR_00444)

w) 2021_RMW_00085 - Addendum bij de subsidieovereenkomst voor uitbouw basiswerking in
kader van materiële hulp en verbreden van de doelgroep (Traject Middenveld) - werkingsjaar
2022 - Goedkeuring

46.

Addendum bij de subsidieovereenkomst met CAW Oost-Vlaanderen vzw voor projecten
die tijdelijk gebruik maken van leegstaande woningen - periode 21/12/2021 31/12/2022 - Goedkeuring (2021_GR_00465)

x) 2021_RMW_00093 - Addendum bij de subsidieovereenkomst met CAW Oost-Vlaanderen vzw
voor projecten die tijdelijk gebruik maken van leegstaande woningen - periode 21/12/2021 31/12/2022 - Goedkeuring

Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd
Dienst Kinderopvang
47.
Partnerovereenkomst in het kader van de ESF-project : Nieuwe krachten voor de Gentse
Kinderopvang - Goedkeuring (2021_GR_00422)
y) 2021_RMW_00073 - Partnerovereenkomst in het kader van de ESF-project : Nieuwe krachten
voor de Gentse Kinderopvang - Goedkeuring

Departement Facility Management
Dienst Vastgoed
48.
Samenwerkingsovereenkomst tussen Stad Gent, OCMW Gent en WoninGent m.b.t. het
sociaal woonproject Meulestede 'New Orleansstraat' - Subsidie voor de meerkosten in
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het kader van erkende sociale assistentiewoningen binnen het Woonzorgdecreet Goedkeuring (2021_GR_00498)
z) 2021_RMW_00101 - Samenwerkingsovereenkomst tussen Stad Gent, OCMW Gent en
WoninGent m.b.t. het sociaal woonproject Meulestede 'New Orleansstraat' - Subsidie voor de
meerkosten in het kader van erkende sociale assistentiewoningen binnen het Woonzorgdecreet Goedkeuring

