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Raad van bestuur van 23 december 2021 
Lijst overeenkomstig artikel 237 van het decreet lokaal bestuur 

 
 

2021/12-01 Toekenning van een projecttoelage conform artikel 5-15 van het personeelsstatuut – 
goedkeuring 

2021/12-02 Toetreding tot de raamovereenkomst Vlaamse Overheid voor de 
telecommunicatiediensten – bestek Vlaamse Overheid - Bestek nr. 
2017/HFB/OPMB/33326 – perceel 2 - mobiele telefonie, mobiele datacommunicatie 
voor professioneel gebruik – bestek en gunning – goedkeuring 

2021/12-03 Verdeling elektronische maaltijdcheques en ecocheques via afname 
raamovereenkomst Vlaamse Overheid – bestek Vlaamse Overheid - 
Overheidsopdracht van diensten - Aanmaken, verdelen, beheren en innen van 
elektronische maaltijdcheques - 2019/HFB/OP/59092  – bestek en gunning - 
goedkeuring 

2021/12-04 Eigen patrimonium – Bank van de Arbeid (OVEFAC - BVAALG) - Overheidsopdracht 
van leveringen van de Stad Gent - bestek SLSO_2020-032_ID4902 
"raamovereenkomst voor het leveren van kantoormeubilair ‘Wijs werken huisvesting’ 
perceel 1-2-3-4-5-6-7'” – opdrachtencentrale, bestek en gunningsverslag – 
goedkeuring  

2021/12-05 Project Wintercircus (WAAMAH) – samenstelling beoordelingscommissie; financiële 
tegemoetkoming voor de externe leden van de beoordelingscommissie en 
overeenkomsten juryleden beoordelingscommissie – goedkeuring  

2021/12-06 Project Erfpachtrenovatie met verhuur via het Sociaal Verhuurkantoor van Gent 
(SVKERF) – Aankoop 7 woningen van WoninGent om reden van algemeen nut – 
Kasteellaan 257, 259, 261, 263, 265, 269 en 273 te 9000 Gent – goedkeuring 

2021/12-07 Huuringent (HIG) – hoofdhuurovereenkomst tussen vzw huuringent en NV Tondelier 
Development, met sogent als tussenkomende partij, m.b.t. 3 appartementen in het 
project Tondelier, gelegen te Tondelierlaan 62 in 9000 Gent – goedkeuring 

2021/12-08 Huuringent (HIG) – hoofdhuurovereenkomst tussen vzw huuringent en NV Tondelier 
Development, met sogent als tussenkomende partij, m.b.t. 4 wooneenheden in het 
project Tondelier, gelegen te Ter Luchtepad in 9000 Gent – goedkeuring 

2021/12-09 Project INVFAC Kantienberg 9 (KANBRG) – bestek 2021/25 “INVFAC KANBRG – 
Waterdicht maken van een historische kelder” – plaatsingsprocedure en bestek – 
goedkeuring 

2021/12-10 Project Dok Zuid (DOKZUI) – besluit raad van bestuur nr. 2021/10-09 in zitting van 27 
oktober 2021 – intrekking 

 


