commissie onderwijs, welzijn en participatie (OWP)
Agenda van de vergadering van 12 januari 2022

AANGEPASTE AGENDA
OPENBARE VERGADERING
AGENDAPUNTEN
Regeling van de werkzaamheden
a) Bespreking.

Goedkeuring werknota van de vorige vergadering
b) Document toegestuurd op vrijdag 10 december 2021. (met bijlage voor de raadsleden)
c) Er zijn geen openstaande afspraken meer.

Niet tijdig beantwoorde schriftelijke vragen
Nihil.

Mondelinge vragen
IR 1.

Mondelinge vraag van Mieke Bouve - Impact corona op CLB’s (2022_MV_00012)

IR 2.

Mondelinge vraag van Anneleen Van Bossuyt - Tempo boostervaccinaties
(2022_MV_00013)

IR 3.

Mondelinge vraag van Mieke Bouve - Kregen alle Gentse leerkrachten en
crèchemedewerkers al een boosterprik ? (2022_MV_00016)

IR 4.

Mondelinge vraag van Karin Temmerman - Ondersteuning projecten wijkbudget
(2022_MV_00017)
bijkomend punt
IR 5.

Mondelinge vraag van Els Roegiers - Anticonceptiebeleid OCMW Gent
(2022_MV_00021)
bijkomend punt
IR 6. Mondelinge vraag van Yeliz Güner - zelftesten bij kinderen (2022_MV_00022)
bijkomend punt
IR 7. Mondelinge vraag van Els Roegiers - Preventie en Covid-19 (2022_MV_00023)
bijkomend punt
Kabinet schepen Astrid De Bruycker
Actieplan Werken aan een Toegankelijk Gent (presentatie). (met bijlagen voor de raadsleden)

Kabinet schepen Elke Decruynaere
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Rapport dekkingsgraad kinderopvang (kennisgeving - met bijlage voor de raadsleden)

Bevoegdheid Stad
Departement Gezondheid en Zorg
Dienst Regie Gezondheid en Zorg
1.
Samenwerkingsovereenkomst ter beheersing van de COVID-19-pandemie - verlenging
tot 31 maart 2022 - Goedkeuring (2022_GR_00009)
Medisch Sociaal Opvangcentrum
2.
Samenwerkingsovereenkomst met de steden Sint-Niklaas en Lokeren voor de uitbreiding
revalidatieovereenkomst MSOC Gent met een antenne Waasland - Goedkeuring
(2022_GR_00018)
Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd
Jeugddienst
3.
Reglement voor de inrichting van speelstraten - Wijziging (2022_GR_00028)
4.

Toekenning van een eenmalige subsidie aan twee Gentse jeugdbewegingen i.f.v.
terugbetaling busvervoer noodweer zomervakantie 2021 - Goedkeuring
(2022_GR_00027)

5.

Nieuw Subsidiereglement buitenspeeldag - Goedkeuring (2022_GR_00029)

IVA Stedelijk Onderwijs Gent
6.
Capaciteitsbepaling van de scholen van het gewoon- en buitengewoon basisonderwijs en
van het gewoon en buitengewoon secundair onderwijs van het Stedelijk Onderwijs Gent
voor het schooljaar 2022-2023 - Goedkeuring (2022_GR_00030)
Bedrijfsvoering - Strategie en Organisatie
Dienst Beleidsparticipatie
7.
Addendum bij de subsidieovereenkomst voor de bedwantsbestrijding in het kader van
de verhuisbeweging Nieuw Gent Vernieuwt - 2022 - Goedkeuring (2022_GR_00036)
8.

Addendum voor de werkingsjaren 2022-2023 bij de subsidieovereenkomst
Investeringssubsidie De Koer - Goedkeuring (2022_GR_00033)

9.

Subsidieovereenkomst voor emancipatorische werking in de wijken Watersportbaan,
Ledeberg, Rabot en Muide-Meulestede-Afrikalaan - Werkingsjaar 2022-2025 Goedkeuring (2022_GR_00034)

10.

Subsidieovereenkomst voor de realisatie van 'wijkbewoners aan zet' van vzw Buren van
de abdij voor het werkingsjaar 2022-2025 - Goedkeuring (2022_GR_00035)

Departement Welzijn en Samenleving
Dienst Ontmoeten en Verbinden
11.
Toekenning van een eenmalige subsidie voor ontmoetingsbevorderende acties in het
kader van de Armste Week - La Grande Bouffe - Goedkeuring (2022_GR_00007)
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Lokaal sociaal beleid
12.
Nieuw reglement voor het Sociaal Innovatiefonds 2022-2024 - Goedkeuring
(2022_GR_00032)
Bevoegdheid OCMW
Bedrijfsvoering - Strategie en Organisatie
Dienst Beleidsparticipatie
d) 2022_RMW_00001 - Subsidieovereenkomst voor het project 'Rabot op je bord' voor de
werkingsjaren 2020-2022 - Addendum - Goedkeuring

Departement Welzijn en Samenleving
Dienst Werk en Activering (WS)
e) 2022_VB_00015 - Partnerschapsovereenkomsten in kader van het project 'Interactief'
(projectoproep sociale activering 2022-2024 van het Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie)
voor de periode 1 januari 2022 tot en met 31 december 2024 - Goedkeuring

Bevoegdheid Stad en OCMW
Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd
Jeugddienst
13.
Subsidieovereenkomst rond safe space voor jongeren als addendum 2 op de
basissubsudie-overeenkomst rond ‘uitbouwen dialoog mensen en jongeren in armoede,
verbreden doelgroep en deelname aan het praktijkonderzoek traject middenveld –
werkingsjaren 2020 -2022 - Goedkeuring (2022_GR_00031)
f) 2022_RMW_00002 - Subsidieovereenkomst rond safe space voor jongeren als addendum 2 op
de basissubsudie-overeenkomst rond ‘uitbouwen dialoog mensen en jongeren in armoede,
verbreden doelgroep en deelname aan het praktijkonderzoek traject middenveld – werkingsjaren
2020 -2022 - Goedkeuring

Bedrijfsvoering - Strategie en Organisatie
Dienst Beleidsparticipatie
14.
Subsidieovereenkomst voor project 'Westveld, samenleven in een wijk in verandering' Goedkeuring (2022_GR_00037)
g) 2022_RMW_00003 - Subsidieovereenkomst voor project 'Westveld, samenleven in een wijk in
verandering' - Goedkeuring

15.

Subsidieovereenkomst voor project 'De Broederij', Ledeberg - Goedkeuring
(2022_GR_00038)

h) 2022_RMW_00004 - Subsidieovereenkomst voor project 'De Broederij', Ledeberg Goedkeuring

