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2020/08-01 Vacant verklaren van een functie consulent Huuringent (B1) voor onbepaalde duur – 
goedkeuring / Selectieprocedure – goedkeuring 

2020/08-02 Overheidsopdracht van diensten - Dienstenopdracht voor het op afroep verrichten 
van diverse opmetingen van onroerende goederen door een landmetersbureau - 
COR/2019/002 - ID 4700 – bestek en gunning - goedkeuring 

2020/08-03 Eigen patrimonium – Bank van de Arbeid (BVAALG) – opdracht van diensten – 
bijzonder bestek raamovereenkomst voor facilitaire dienstverlening voor diverse 
gebouwen van de Groep Gent (schoonmaak en bijhorende soft facilities) – Perceel 3 
(facilitaire dienstverlening voor de administratieve gebouwen (schoonmaak en 
bijhorende soft facilities)) – aankoopcentrale, bestek en gunning – goedkeuring  

2020/08-04 Project Expo Vossenbos (EXPVOS) – Vrijwillige tussenkomst in de procedure bij de 
deputatie tegen de verkavelingsvergunning – goedkeuring 

2020/08-06 Project Hogeweg (HOWALG) – verkoop tuinuitbreiding Scheeplosserstraat 26 - 
goedkeuring 

2020/08-07 Project Hogeweg (HOWALG) – statuutakte (basisakte en reglement van mede-
eigendom) betreffende het wooncomplex Scheeplosser tussen sogent en nv Mevaco 
Bouwbedrijf – goedkeuring 

2020/08-08 Project Lijnmolenstraat (LIJALG) – vroegtijdige verkoop van de woning gelegen in het 
Korte Straatje 24 (lot 22 in de verkaveling Lijnmolenpark) te 9040 Gent Sint- 
Amandsberg – goedkeuring 

2020/08-09 Project Oude Dokken (DOKALG) – EFRO Doelstelling 2: Subsidiedossier 1187: 
Realisatie van de voetgangers- en fietsbrug ‘Matadi’: (1)    Projectovereenkomst 
tussen de promotor (sogent) en het Agentschap Innoveren & Ondernemen 
betreffende het EFRO-project 1187: “Project Oude Dokken – Realisatie voetgangers 
en fietsbrug Matadi” – goedkeuring (2)    Samenwerkingsovereenkomst 1187: 
“Project Oude Dokken – Realisatie voetgangers en fietsbrug Matadi” tussen promotor 
(sogent) en copromotor (De Vlaamse Waterweg) – goedkeuring  

2020/08-10 Project Oude Dokken, deelproject Handelsdok Oost (DOKHAO) – Prefinanciering 
door sogent inzake heraanleg van de Koopvaardijlaan buiten projectgrenzen 
DOKHAO (De Nieuwe Dokken) – overeenkomst inzake kosten aanleg parkeerstrook 
en straatbomen langs de Koopvaardijlaan tussen Stad Gent en sogent – goedkeuring 

 


