commissie algemene zaken, financiën en burgerzaken (AFB)
Agenda van de vergadering van 16 mei 2022

OPENBARE VERGADERING
AGENDAPUNTEN
Regeling van de werkzaamheden
a) Bespreking.

Goedkeuring werknota van de vorige vergadering
b) Document toegestuurd op woensdag 20 april 2022. (met bijlage voor de raadsleden)
c) Er zijn geen openstaande afspraken meer.

Niet tijdig beantwoorde schriftelijke vragen
d) Nihil.

Mondelinge vragen
IR 1.

Mondelinge vraag van Anneleen Van Bossuyt - Straatracen Westergemstraat
(2022_MV_00294)

IR 2.

Mondelinge vraag van Stijn De Roo - Onder invloed achter het stuur (2022_MV_00314)

Bevoegdheid Stad
Departement Financiën
Team Belastingen Wonen
1.
Reglement 'Belasting op het verstrekken van logies' - Wijziging (2022_GR_00397)
2.

Reglement - Retributie voor diensten van administratieve en technische aard van het
Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd - Wijziging (2022_GR_00428)

3.

Reglement - Belasting op onbebouwde bouwgronden en kavels - Wijziging
(2022_GR_00457)

Team Beheer en Ondersteuning
4.
Overheidsopdracht van diensten - Gerechtsdeurwaarders / Minnelijke invordering bij
buitenlandse debiteuren - Overeenkomst - Vaststelling voorwaarden en procedure Goedkeuring (2022_GR_00458)
Team Hulpdiensten
5.
Rekeningen van de Politie - dienstjaar 2021 - Vaststelling (2022_GR_00472)
Departement Stedelijke Ontwikkeling
Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen
6.
Principiële vaststelling van de naam 'Cretonnepad' voor de nieuwe weg binnen de

2 van 3
verkaveling gelegen Jean Jaurèslaan te Gentbrugge - Vaststelling (2022_GR_00459)
7.

Principiële vaststelling van de namen 'Oregonpad', 'Palissanderpad' en 'Galeipad' voor de
verticale doorsteek binnen het zuidelijk deel, voor de horizontale paden binnen het
zuidelijk deel tot aan het Kompasplein binnen het centraal deel, voor de
straatnaamwijziging van de Palissanderstraat en voor de horizontale doortrekking van
het bestaande Galeipad door het park tussen het noordelijk en het centraal deel van de
verkaveling gelegen aan Koopvaardijlaan en Schipperskaai te Gent - Vaststelling
(2022_GR_00460)

8.

Principiële vaststelling van de namen 'Negenmeipad' en 'Karel Johan Kuykstraat' voor het
nieuwe fiets- en wandelpad en de nieuwe weg binnen het woonproject Potuit gelegen
aan de Antwerpsesteenweg te Sint-Amandsberg - Vaststelling (2022_GR_00461)

Bedrijfsvoering
Dienst Communicatie
9.
Toekenning van een eenmalige subsidie in het kader van 'Gentsters for life' - actie 2021 /
Fase 1 - thema 'ouderen' - Goedkeuring (2022_GR_00386)
Dienst Bestuursondersteuning
10.
Rapportering met betrekking tot overheidsopdrachten van dagelijks bestuur, 1ste
kwartaal 2022 - Kennisneming (2022_GR_00469)
Juridische Dienst
11.
Codex politiereglementen Stad Gent gesanctioneerd met een gemeentelijke
administratieve sanctie - Politiereglement op de openbare rust en de veiligheid Wijziging (2022_GR_00471)
Politie - Directie Beheer
e) Rapportage in uitvoering art. 45 GWP.

Financiën en Middelen
12.
Overheidsopdracht van leveringen - Aankoop van een schoenpoetsmachine - 2022/4879
- Prijsvraag - Vaststelling (2022_GR_00467)
13.

HRM
14.

15.

Overheidsopdracht van leveringen - Aankoop van 2 horecakoelkasten - 2022/5165 Prijsvraag - Vaststelling (2022_GR_00468)

Operationeel kader - vacantverklaring van 1 betrekking van inspecteur van politie voor
de Lokale Recherchedienst van de Politiezone Gent - Goedkeuring (2022_GR_00464)
Operationeel kader - vacantverklaring van 1 betrekking van hoofdinspecteur van politie
voor de Lokale Recherchedienst van de Politiezone Gent - Goedkeuring
(2022_GR_00465)

Bedrijfsvoering - Strategie en Organisatie
Dienst Strategische Subsidies

3 van 3
16.

Partnerschapovereenkomst Horizon Europe project FEAST (Food Systems that support
transitions to healthy and sustainable diets) - Goedkeuring (2022_GR_00451)
BESLOTEN VERGADERING
AGENDAPUNTEN

Bevoegdheid Stad
Politie - Directie Beheer
HRM
17.
Operationeel kader - Ambtsneerlegging - Ontslag van ambtswege - Kennisneming
(2022_GR_00462)
18.

Tijdelijke ambtsontheffing - ambtshalve opruststelling wegens lichamelijke
ongeschiktheid - verlenging - WN - Kennisneming (2022_GR_00463)

19.

Tijdelijke ambtsontheffing - ambtshalve opruststelling wegens lichamelijke
ongeschiktheid - VRK - Kennisneming (2022_GR_00466)

Bedrijfsvoering
Juridische Dienst
20.
Gemeentelijke administratieve sancties - Aanstelling van sanctionerend ambtenaar (A
2022-0492/HD) - Goedkeuring (2022_GR_00470)

