Raadsbesluit

Besluit van de raad van bestuur in besloten vergadering van 27 april 2022

Aanwezigen
Sami Souguir, voorzitter; Marc Heughebaert, ondervoorzitter; Karin Temmerman, Tine Boucké, Gert
Robert, Jef Van Pee, Alexander Van Hoecke, Koen Hostyn, leden

Verontschuldigd
Yeliz Güner, lid

Vertegenwoordigers
Sami Souguir, voorzitter, voor Yeliz Güner, lid

Waarnemers
Frank Van Goethem, directeur Bedrijfsvoering sogent; Sylvianne Van Butsele directeur Strategie en
Operaties sogent; Steven Heyse, kabinet schepen Souguir
Volgnummer

Dossier voor de raad van bestuur van

Dossierbeheerder

27 april 2022

Stephanie Van Burm – 09 269 69 77

2022/04-02

Onderwerp
Activiteitenverslag 2021 – vaststelling en mededeling aan de gemeenteraad
DE RAAD VAN BESTUUR,

Aanhef
Volgende bepalingen zijn van toepassing inzake bevoegdheid:
─

Statuten – in het bijzonder art. 29

─

Reglementen van inwendige orde van de raad van bestuur en van het directiecomité

De beslissing wordt genomen op grond van volgende reglementering:
─

N.v.t.

Bijlage:
─

Activiteitenverslag 2021

Motivering
Volgens de statuten dient sogent jaarlijks een activiteitenverslag op te stellen van het voorbije boekjaar
om in de loop van het eerste semester volgend op het financieel boekjaar over te maken aan de Stad
Gent ter mededeling aan de gemeenteraad.
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Raadsbesluit
Het activiteitenverslag 2021 in bijlage bevat een overzicht van de belangrijkste mijlpalen van de
projecten en de vastgoedactiviteiten die sogent in de loop van het jaar 2021 heeft gerealiseerd.
Er wordt aan de raad van bestuur voorgesteld het activiteitenverslag 2021, zoals in bijlage, vast te
stellen en over te maken aan Stad Gent om voor te leggen ter kennisneming aan de gemeenteraad.
Op voorstel van het directiecomité van 11 april 2022.
BESLIST HET VOLGENDE: EENPARIG

Voorstel
•

Artikel 1: het activiteitenverslag 2021, zoals opgenomen in bijlage, vast te stellen;

•

Artikel 2: het activiteitenverslag 2021 over te maken aan Stad Gent om ter kennisneming voor te
leggen aan de gemeenteraad.

Ondertekening
Namens de raad van bestuur, goedgekeurd in zitting van 27 april 2022
Lid van het directiecomité

Voorzitter raad van bestuur

(w.g.)

(w.g.)

Frank Van Goethem

Sami Souguir

Voor eensluidend verklaard afschrift,
Gent, 19 mei 2022
de secretaris,
Digitaal
Hilde
ondertekend door
Hilde Buyle
Buyle
(Signature)
(Signature Datum:
2022.05.19
)
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