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2022/05-01 Project Wintercircus (WAAMAH) – Bestek 2021/09 ‘Exploitatie Wintercircus’: 1. 
beoordelingsverslag (inclusief bijlagen) – goedkeuring / 2. onderhandelen met 
Inschrijver – goedkeuring  

2022/05-02 Project Meulestede Noord (MEUALG) – CLT- project – ontwerp notariële akte 
verkaveling grond in eigendom sogent – ontwerp notariële akte overdracht perceel 
grond (lot 1) door sogent aan Stichting CLT Gent – goedkeuring  

2022/05-03 Project Erfpachtrenovatie met verhuur via Sociaal Verhuurkantoor Gent (SVKERF) – 
Selectieleidraad 2022/12 (fase 1) “Erfpachtrenovatie met verhuur via Sociaal 
Verhuurkantoor Gent – fase 1 Selectieleidraad – Renovatie en heropbouw van 
verschillende woningen om te verhuren via SVK Gent” – plaatsingsprocedure en 
selectieleidraad – goedkeuring 

2022/05-04 Project Huis van Alijn (HVAALG) – Selectieleidraad 2022/10 “HUIS VAN ALIJN: 
Aanstellen van een ontwerpteam voor de opmaak van concept & studie voor de 
restauratie en renovatie van de volledige site, met oog op de energetische optimalisatie 
en verduurzaming van de site, het verbeteren van de toegankelijkheid en het PTI-
conform maken van de site volgens de brandnormen” – plaatsingsprocedure, 
selectieleidraad, beoordelingscommissie en financiële tegemoetkoming voor de 
externe leden van de beoordelingscommissie – goedkeuring 

2022/05-05 Project Sociale woningbouw Nieuw Gent (SOCWON) – Selectieleidraad 2021/22 
‘Project sociale woningbouw Nieuw Gent’ - vervanging lid beoordelingscommissie voor 
fase 2 van de aanstellingsprocedure – goedkeuring 

2022/05-06 Project Oude Dokken - Stapelplein Z1o* (DOKSTA) – Bestek 2022/08 ‘Realisatie van 
een meergezinswoning met budgethuurappartementen’– goedkeuring 

2022/05-07 Project Hogeweg (HOWALG) – vroegtijdige verkoop van het budgetappartement A6 
met berging B5 en autostaanplaats P6 in de residentie Sapinière te 9000 Gent – 
goedkeuring 

2022/05-08 Eigen patrimonium (OVEFAC – OTTALG) – Intentieovereenkomst met Imperial Meat 
Products VOF m.b.t. een verlenging van de erfpacht voor de site gelegen te 9000 
Gent, Akkerhage 6 en 6+ – goedkeuring 

2022/05-09 Eigen Patrimonium (OVEBIN) - Huurovereenkomst met camping ’t Stropke vzw voor 
het terrein gelegen te 9000 Gent, Sneppenbrugstraat 3 - goedkeuring 

2022/05-10 Jaarrekening 2021 volgens vennootschapswetgeving en jaarrekening 2021 volgens de 
beleids- en beheerscyclus – vaststelling en voorlegging van beide jaarrekeningen 2021 
aan gemeenteraad Stad Gent – bestemming van het resultaat van het boekjaar 2021 – 
goedkeuring 

2022/05-11 TMVW ov – algemene jaarvergadering van TMVW ov op 17 juni 2022 – agendapunten 
en bijhorende documenten – vaststelling mandaat vertegenwoordiger sogent – 
goedkeuring 

 


