commissie algemene zaken, financiën en burgerzaken (AFB)
Agenda van de vergadering van 17 januari 2022

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

Verkiezing van een plaatsvervangend voorzitter
1.

Verkiezing van de plaatsvervangend voorzitter voor de commissie Algemene zaken,
Financiën en Burgerzaken - Goedkeuring (2022_GR_00065)

Richtlijnen verkiezingen (plaatsvervangend) voorzitter. (met bijlage voor de raadsleden)

Goedkeuring werknota van de vorige vergadering
b) Document toegestuurd op dinsdag 14 december 2021. (met bijlage voor de raadsledne)
c) Nog 2 openstaande afspraken

Niet tijdig beantwoorde schriftelijke vragen
Nihil.

Mondelinge vragen
IR 1.

Mondelinge vraag van Anneleen Van Bossuyt - Overlast door voetzoekers, bommetjes en
vuurwerk (2022_MV_00009)

IR 2.

Mondelinge vraag van Anneleen Van Bossuyt - Politie & Jongeren (2022_MV_00014)

IR 3.

Mondelinge vraag van Johan Deckmyn - Oudejaarsavond en -nacht in Gent
(2022_MV_00024)

IR 4. Mondelinge vraag van Sonja Welvaert - Incident Gentse politie (2022_MV_00028)
bijkomend punt
IR 5.

Mondelinge vraag van Anneleen Van Bossuyt - Geweld Oudejaarsnacht
(2022_MV_00030)
bijkomend punt
IR 6.

Mondelinge vraag van Stijn De Roo - Overlast drugsverslaafden Burgstraat
(2022_MV_00031)
bijkomend punt
IR 7.

Mondelinge vraag van Manuel Mugica Gonzalez - vandalisme ijspiste (2022_MV_00033)
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bijkomend punt
IR 8.

Mondelinge vraag van Fourat Ben Chikha - Jongeren en politie incident Oostakker
(2022_MV_00036)
bijkomend punt
Bevoegdheid Stad
Departement Financiën
Team Bestuur en Verbonden rechtspersonen
2.
District09 AGB - Aanpassing meerjarenplan 2021-2025 volgens de beleids- en
beheerscyclus, budgetopmaak 2022 - Goedkeuring (2022_GR_00025)
Team Beheer en Ondersteuning
3.
Overheidsopdracht van diensten - Contracten voor het aangaan van leningen ter
financiering van het dienstjaar 2022 - FIN/2022.01 en FIN/2022.02 - Vaststelling
(2022_GR_00049)
Team Belastingen Economie
4.
Reglement - Algemene bedrijfsbelasting - Wijziging (2022_GR_00048)
Bedrijfsvoering
Juridische Dienst
5.
Politieverordening tot verlenging van het bestuurlijk beslag ter bestrijding van
geluidsoverlast veroorzaakt door motorvoertuigen - Bekrachtiging (2022_GR_00053)
Departement Stedelijke Ontwikkeling
Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen
6.
Principiële vaststelling van de namen 'Sleutelbloempark' en 'Zevensterpad' voor het
wijkpark aan de Sleutelbloemstraat en voor de gedeeltelijke straatnaamwijziging van het
deel van de Sleutelbloemstraat dat wordt heraangelegd als fiets- en wandelpad en
gelegen in het wijkpark te Sint-Amandsberg - Vaststelling (2022_GR_00050)
7.

Principiële vaststelling van de naam 'Emelia Dutrystraat' voor de gedeeltelijke
straatnaamwijziging van Smalleheerweg voor het wegsegment ten zuiden van R4 te
Oostakker - Vaststelling (2022_GR_00051)

Bedrijfsvoering - Strategie en Organisatie
Dienst Strategische Coördinatie
8.
Samenwerkingsovereenkomst met subsidiëring Living Lab Gezondheid 2022-2023 Comon-microlabwerking - Goedkeuring (2022_GR_00057)
9.

Samenwerkingsovereenkomst met subsidiëring Living Lab Onderwijs 2022-2023 – Jonge
tieners in de stad - Goedkeuring (2022_GR_00058)

Politie - Directie Beheer
Rapportage in uitvoering art. 45 GWP.

3 van 3

Deze maand en in februari is er geen politiebulletin. De eerstvolgende bespreking van
de politiecijfers vindt dan ook plaats in de commissie van maart 2022 en betreft
enerzijds de presentatie van het jaarrapport en anderzijds het politiebulletin periode
januari - februari 2022.
HRM
10.

11.

Administratief en logistiek kader - Vacantverklaring van 4 betrekkingen van assistent
(niveau C) bij de Interventiedienst - Dringende, externe contractuele werving voor de
duur van 1 jaar - Goedkeuring (2022_GR_00054)
Politie - Vacantverklaring van 46 betrekkingen in het operationeel en het administratief
en logistiek kader - eerste mobiliteitscyclus 2022 - Goedkeuring (2022_GR_00055)

Financiën en Middelen
12.
Overheidsopdracht van leveringen - Aankoop van reftermeubilair - 2021/4537- Bestek Vaststelling (2022_GR_00056)
BESLOTEN VERGADERING
AGENDAPUNTEN
Bevoegdheid Stad
Bedrijfsvoering
Juridische Dienst
13.
Gemeentelijke administratieve sancties - Aanstellingsbesluit - ambtenaar met
vaststellingsbevoegdheid (A 2021-1757/HD) - Goedkeuring (2022_GR_00052)
14.

Bevestiging van het besluit van de burgemeester van 11 januari 2022 tot verplichte
sluiting van horecazaak 'Klein Mariakerke' (Brugsesteenweg 166, 9000 Gent) op grond
van artikel 9bis van de drugwet - Kennisneming (2022_GR_00068)

bijkomend punt

