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Raad van bestuur van 24 juni 2021 
Lijst overeenkomstig artikel 237 van het decreet lokaal bestuur 

 

2021/06-01 Project S-gebouw (SDPALG) – bestek 2016/13 “Realisatie S-gebouw, Koningin 
Mathildeplein, 9000 Gent (fase 2)” (1) gecoördineerde versie van het bestek 2016/13 
“Realisatie S-gebouw, Koning Mathildeplein, 9000 Gent (fase 2)” – bekrachtiging (2) 
verslag beoordelingscommissie, verslag financiële beoordeling, rangschikking 
Voorkeurbieders – goedkeuring (3) beslissing tot niet gunning en uitkering vergoeding 
– goedkeuring (4) beslissing gunning opdracht – goedkeuring (5) 
samenwerkingsovereenkomst private partner – goedkeuring  

2021/06-02 Project Brugse Poort Biezenstuk (BRUBIE) – overeenkomst van dading m.b.t. het 
onroerend goed gelegen in de Rooigemlaan +312 te Gent – goedkeuring 

2021/06-03 Project Meulestede - Redersplein (MEUALG) en Lourdeshoek (LORALG) - 
overeenkomst tot bruiklening van onroerende goederen met accessoir opstalrecht 
tussen sogent en De Vlaamse Waterweg nv – goedkeuring 

2021/06-04 Project Eiland Zwijnaarde (EILTLG) – Deelproject Janssen Pharma: 1) Ontwerp van 
notariële akte betreffende de buitengewone algemene vergadering van TLG Science 
Park NV aangaande kapitaalverhoging en wijziging statuten – goedkeuring / 2) 
Aangepaste statuten TLG Science Park NV conform het nieuwe Wetboek van 
vennootschappen en verenigingen – goedkeuring / 3) Tweede addendum bij de 
aandeelhoudersovereenkomst TLG Science Park NV – goed-keuring / 4) 
Overeenkomst aandeelhouderslening TLG Science Park NV - goedkeuring 

2021/06-05 Project Huis van Alijn (HVAALG) – Bijzondere samenwerkings- en 
lastgevingsovereenkomst (BSLO) tussen Stad Gent en sogent, Concept en Studie 
renovatie Huis van Alijn – goedkeuring 

2021/06-06 Project Design museum Gent (DESIGN) – “Bijzondere samenwerkings- en 
lastgevingsovereenkomst (BSLO) Stad Gent en sogent - Concept, studie en uitvoering. 
Opmaak erfgoedbeheersplan. Uitbreiding van Design museum Gent met een nieuwe 
vleugel in de Drabstraat en bijhorende restauraties aan Huis Leten en Hotel de 
Coninck” – BSLO Addendum 2 – goedkeuring 

2021/06-07 Project Sociale woningbouw Nieuw Gent (SOCWON) – Selectieleidraad 2020/16: 
aanstelling bouwteam – selectieverslag en aanduiding Geselecteerde Kandidaten - 
goedkeuring 

2021/06-08 Project Oude Dokken, Stapelplein Z1o* (DOKSTA) – plaatsingsprocedure, 
selectieleidraad, beoordelingscommissie en financiële tegemoetkoming voor de 
externe leden van de beoordelingscommissie – goedkeuring 

2021/06-09 Project Woonwijk De Porre (PORWON) – Bestek 2020/03 ‘Woonwijk De Porre, 
Gentbrugge’ (inclusief gunningscriteria): (1) gunningsverslag (inclusief bijlagen) – 
goedkeuring / (2) gewijzigde samenstelling Beoordelingscommissie – bekrachtiging / 
(3) definitieve uitsluiting Inschrijver 1 – goedkeuring / (4) onderhandelen met 
Inschrijvers 2 en 3 – goedkeuring / (5) mandaat tot onderhandelen – goedkeuring 

2021/06-10 Project Abrahamstraat (OVEBIN) – openbare verkoop van de conciërgewoning 
gelegen te Gent, Abrahamstraat 9, via BIDDIT.BE en de daaraantoe gekoppelde 
voorwaarden - goedkeuring 

2021/06-11 Citadel Finance NV – voordracht van kandidaat-bestuurder – goedkeuring  

2021/06-12 Jaarrekening 2020 volgens vennootschapswetgeving en jaarrekening 2020 volgens de 
beleids- en beheerscyclus - vaststelling en voorlegging ter goedkeuring van beide 
jaarrekeningen 2020 aan gemeenteraad Stad Gent / Bestemming van het resultaat van 
het boekjaar 2020 – intrekking  

2021/06-13 Project En Route (STATOE) – tussenkomst in de procedure bij de Raad voor 
Vergunningsbetwistingen betreffende het verzoekschrift tot schorsing en vernietiging 
van de beslissing van de deputatie van 3 juni 2021 waarbij aan sogent een 
omgevingsvergunning werd verleend m.b.t. de reconversie van de site van de 
voormalige ‘Wasserij der Vlaanderen’ – goedkeuring  

 


