commissie milieu, werk, personeel en FM (MPF)
Agenda van de vergadering van 17 mei 2022

AANGEPASTE AGENDA
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.

Kabinet schepen Tine Heyse (punt gezamenlijk met de leden van de commissie MEO)
d) Investeringen Arcelor Mittal in groene staalproductie in Gent (presentatie is nog niet
beschikbaar)

Niet tijdig beantwoorde schriftelijke vragen
e) Nihil.

Mondelinge vragen
IR 1.

Mondelinge vraag van Ronny Rysermans - Problemen Max Mobiel: woon/werk-verkeer
haven en andere bedrijfszones (2022_MV_00284)

IR 2.

Mondelinge vraag van Emilie Peeters - Screenings selectieprocedures op adverse impact
(2022_MV_00296)

IR 3.

Mondelinge vraag van Emilie Peeters - Waterhergebruik bij werken Koopvaardijlaan
(2022_MV_00317)

IR 4.

Mondelinge vraag van Zeneb Bensafia - Hub voor internationale solidariteit in Gent
(2022_MV_00320)

IR 5.

Mondelinge vraag van Gert Robert - Stand van zaken gebruik drempelwaarde bij
selectieprocedures (i.p.v. rangschikking op behaalde score) (2022_MV_00324)
bijkomend punt
IR 6.

Mondelinge vraag van Ronny Rysermans - Geluidsoverlast nieuwe hondenlosloopweide
Maurice De Weertstraat / HoGent (2022_MV_00325)
bijkomend punt
IR 7.

Mondelinge vraag van Ronny Rysermans - Droogteplan & Afwegingskader prioritair
watergebruik (2022_MV_00327)
bijkomend punt
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IR 8.

Mondelinge vraag van Yüksel Kalaz - Besparingsplannen bij het personeel
(2022_MV_00328)
bijkomend punt
Kabinet schepen Bram Van Braeckevelt
f) Toelichting: netheidsrapport 2021. (met bijlagen voor de raadsleden)

Bevoegdheid Stad
Bedrijfsvoering
Juridische Dienst
1.
Balenmagazijn vzw - ontwerp van statutenwijziging - Goedkeuring (2022_GR_00452)
Departement Stedelijke Ontwikkeling
Dienst Milieu en Klimaat
2.
Subsidieovereenkomst voor het ontwikkelen en begeleiden van educatieve activiteiten
over klimaatadaptatie voor Gentse kinderen tussen 8 en 14 jaar - Goedkeuring
(2022_GR_00385)
3.

Samenwerkingsovereenkomst / Subsidie van de Stad Gent aan de Universiteit Gent voor
de 'Opstart Gents Klimaatforum' - Werkingsjaren 2022-2023 - Goedkeuring
(2022_GR_00449)

4.

Nieuw subsidiereglement voor een klantvriendelijk systeem van herbruikbare bekers op
de Gentse Feesten voor de edities 2022-2024 - Goedkeuring (2022_GR_00450)

Departement Facility Management
Dienst Vastgoed
5.
Sluiten van een overeenkomst tot kosteloze verwerving van een onroerend goed gelegen
te Gent, Oktrooiplein - Goedkeuring (2022_GR_00425)
6.

Sluiten van een overeenkomst tot wijziging van het individueel DBFM-contract
aangaande het schoolgebouw gelegen te 9000 Gent, Offerlaan 1 - Goedkeuring
(2022_GR_00415)

7.

Sluiten van een huurovereenkomst met vzw Spectra Ensemble met betrekking tot een
deel van het onroerend goed, gelegen op de Bijlokesite te Gent, Godshuizenlaan en
toekenning van een huursubsidie aan de huurder - Goedkeuring (2022_GR_00455)

8.

Sluiten van een huurovereenkomst met vzw B'Rock met betrekking tot een deel van het
onroerend goed, gelegen op de Bijlokesite te Gent, Godshuizenlaan en toekenning van
een huursubsidie aan de huurder - Goedkeuring (2022_GR_00456)

Dienst FM Themagebouwen
9.
Overheidsopdracht van werken - Heraanleg parking en nooduitgang van het Algemeen
Politiecentrum zone Gent - FAG/2021/018/KVDK/INV/5141 - Bestek - Vaststelling
(2022_GR_00453)
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Dienst Aankoop en Logistiek - STAD
10.
Overheidsopdracht van diensten - Raamovereenkomst voor duurzame
autocars/schoolbussen voor vervoer van personen inclusief chauffeurs - SLS/2021/094ID5230 - Bestek - Vaststelling (2022_GR_00454)
11.

Overheidsopdracht van leveringen - Raamovereenkomst voor het leveren van
verhardings- en funderingsmaterialen (7 percelen) - SLS/2022/017 - ID5293 - Bestek Vaststelling (2022_GR_00427)
BESLOTEN VERGADERING
AGENDAPUNTEN

Bevoegdheid Stad
Departement HR - Personeelsbeheer
Cluster Grondgebonden - Ondersteunend
12.
Verderzetting van de tewerkstelling van de adjunct-algemeendirecteur (m/v/x) na de
leeftijd van 65 jaar (verlenging) - LK - Goedkeuring (2022_GR_00426)

