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2020/11-01 Aanpassing meerjarenplan 2020-2025 volgens de beleids- en beheerscyclus – 
vaststelling en voorlegging ter goedkeuring aan Gemeenteraad Stad Gent – 
goedkeuring  

2020/11-02 Toelichting bij aanpassing meerjarenplan 2020-2025 – goedkeuring  

2020/11-03 Opvolgingsrapport tot en met juni 2020 (OVESTR) – vaststelling en voorlegging aan 
de Stad Gent – goedkeuring 

2020/11-04 Project Wintercircus (WAAMAH) – Selectieleidraad 2019/38 “Exploitatie 
Wintercircus”– Selectieverslag en selectie – goedkeuring 

2020/11-05 Project Sociale woningbouw Nieuw Gent (SOCWON) – Selectieleidraad 2020/16 
‘Project sociale woningbouw Nieuw Gent’ – plaatsingsprocedure, selectieleidraad, 
beoordelingscommissie en financiële tegemoetkoming voor de externe leden van de 
beoordelingscommissie – goedkeuring 

2020/11-06 Project Oude Dokken (DOKALG) – dagvaarding van sogent tegen BESIX nv en De 
Vlaamse Waterweg nv in kader van de gederfde EFRO-subsidies voor de werken 
bedoeld in het bestek 16EGGE/13/05 “Oude Dokken te Gent – Achterdok Oost – 
Renovatie kaaimuur”– goedkeuring 

2020/11-07 Project Krottenbestrijding (KROALG): - Verkoopdossiers m.b.t. verkoop met sloop- 
en heropbouwverplichting van panden ge-legen te Gent, - Eendrachtstraat 123 en 
125, - Hamerstraat 63, - Matrozenstraat 28, - Moriaanstraat 35, - Van den 
Heckestraat 80 – goedkeuring / - Delegatie aan directiecomité voor goedkeuring van 
(desgevallend) aangepaste timing en goedkeuring van de verkoopovereenkomsten – 
goedkeuring 

2020/11-08 Bijkomende kwijtschelding en betalingsuitstel huurgelden en andere 
gebruikersvergoedingen van contractanten die behoren tot de (socio-)economische 
sfeer naar aanleiding van de coronamaatregelen – goedkeuring 

2020/11-09 Gents Architectuurplatform: - samenwerkingsovereenkomst ter lancering van het 
Gents Architectuurplatform (‘GAP’) – goedkeuring / - aanduiding vertegenwoordigers 
sogent in de programmaraad van het GAP – goedkeuring 

2020/11-10 Samenwerkingsovereenkomst met de Zelfstandige Groepering onder de benaming 
“District09” – toetreding als lid tot de Zelfstandige Groepering District09 (OVEICT) – 
goedkeuring  

2020/11-11 Project Oude Dokken (DOKALG) - perceel Afrikalaan 85 9000 Gent – besluit van de 
voorzitter met het oog op opstarten gerechtelijke procedure tot uitzetting van 
ongewenste mobiele bewoning – kennisneming 

2020/11-12 Project Oude Dokken (DOKALG) – site gelegen aan de Aziëstraat te Gent - besluit 
van de voorzitter d.d. 30 oktober 2020 met het oog op het opstarten van gerechtelijke 
procedures tot uitzetting van ongewenste bewoning – kennisneming 

2020/11-13 TMVW ov – buitengewone algemene vergadering TMVW ov op 11 december 2020 – 
agendapunten en bijhorende documenten – vaststelling mandaat vertegenwoordiger 
sogent – goedkeuring 

 


