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2020/12-01 Aanpassing reglementen van inwendige orde raad van bestuur en directiecomité 
sogent – goedkeuring   

2020/12-02 Directiecomité sogent en waarnemend algemeen directeur:• Ontslag uit de functie 
van waarnemend algemeen directeur – goedkeuring / • Samenstelling directiecomité 
met ingang van 1 januari 2021 – goedkeuring / • Ontslag van directieleden – 
akteneming / • Benoeming resp. bevestiging van directieleden met ingang van 1 
januari 2021 – goedkeuring 

2020/12-03 Diverse projecten (huuringent, ICC, UCB, The Loop): • Ontslag van bestuurders resp. 
directieleden m.b.t. de rechtspersonen huuringent VZW, Citadel Finance NV, M.I.O. 
Zwijnaarde NV en Vossenbos NV – akteneming / • Voordrachten als kandidaat-
bestuurder en/of kandidaat-directielid voor de rechtspersonen huuringent VZW, 
Citadel Finance NV, M.I.O. Zwijnaarde NV, Vossenbos NV en Grondbank The Loop 
NV – goedkeuring 

2020/12-04 Project En Route (STATOE) – Bijzondere samenwerkingsovereenkomst (BSO2) 
tussen Stad Gent en sogent - Deel Wasserijsite, reconversie - goedkeuring 

2020/12-05 Project En Route (STATOE) – Bestek 2020/22 “Reconversie Wasserijsite: sloop 
loodsen, renovatie wasserij en herenhuis en herinrichting binnengebied” – 
plaatsingsprocedure en bestek - goedkeuring 

2020/12-06 Project Krottenbestrijding (KROALG) –Tweede bijzondere 
samenwerkingsovereenkomst sogent Stad Gent (BSO2) – Uitgifte krotwoningen - 
goedkeuring 

2020/12-07 Project Sociale woningbouw Nieuw Gent (SOCWON) – Bijzondere 
samenwerkingsovereenkomst (BSO) Stad Gent en sogent – aankoop gronden, 
bouwen sociale woningen, omgevingsaanleg en verkoop woningen aan sociale 
huisvestingsmaatschappij – goedkeuring  

2020/12-08 Project Meibloemsite (MBSALG) – addendum 2 bij bijzondere 
samenwerkingsovereenkomst tussen Stad Gent en sogent voor Meibloemsite i.v.m. 
verwerving, sloop fase 1 en beheer tijdelijke invulling – goedkeuring 

2020/12-09 Project Ledeberg Standaertsite (LEDSTA) – opstalovereenkomst met Stad Gent 
m.b.t. grond en gebouw gelegen te 9050 Ledeberg, Standaertsite 1 - goedkeuring 

2020/12-10 Project Meulestede - Redersplein (MEUALG) en Lourdeshoek (LORALG) – 
rechtzetting inbreng door Stad Gent in sogent - rechtzettingsakte tussen Stad Gent 
en Fluxys – aktename - rechtzettingsakte tussen Stad Gent en sogent - goedkeuring 

2020/12-11 Project Meulestede - Redersplein (MEUALG) – kosteloze overdracht om reden van 
algemeen nut van percelen Alkstraat van Stad Gent naar sogent – goedkeuring 

 


