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Lijst overeenkomstig artikel 237 van het decreet lokaal bestuur 

 
 

2022/10-01 Project Woonwijk De Porre (PORWON) – Bestek 2020/03 ‘Woonwijk De Porre, 
Gentbrugge’ (inclusief gunningscriteria): (1) gecoördineerde versie van het bestek 
2020/03 ‘Woonwijk De Porre, Gentbrugge’ (inclusief gunningscriteria) – bekrachtiging / 
(2) gunningsverslag (inclusief bijlagen) – goedkeuring / (3) beslissing gunning opdracht 
– goedkeuring / (4) samenwerkingsovereenkomst private partner – goedkeuring 

2022/10-02 Afname van schatter via raamovereenkomst Stad Gent – bestek Stad Gent -
overheidsopdracht van diensten- Aanduiding van schatter om gedurende 4 jaar 
schattingen te verrichten van de waarde van onroerende goederen en aanverwante 
zakelijke en persoonlijke rechten voor de Stad Gent SLS/2021/085 – ID5213 – 
aankoopcentrale, bestek en gunning – goedkeuring 

2022/10-03 INVICT en OVEICT – Afname UPS (Universal Power Supply) via raamovereenkomst 
Stad Gent – bestek Stad Gent “Overheidsopdracht van werken, Raamovereenkomst 
voor onderhoud, levering en plaatsing van UPS-toestellen binnen het patrimonium van 
de Stad Gent - TDG/2018/013/SDS/INV-EXP/4519” – aankoopcentrale, bestek en 
gunning – goedkeuring 

2022/10-04 Project Oude Dokken, deelproject Handelsdok Oost (DOKHAO) – Verkaveling 
Noordveld – verkoop van grondaandeel van de loten 2-3-4-5 en 6, voorheen gekend 
als Kavel N2 (Dames en Heren) aan Schipperskaai Land NV – delegatie aan het 
directiecomité voor goedkeuring van beperkte wijzigingen in deze akte – goedkeuring 

2022/10-05 Project Erfpachtrenovatie met verhuur via Sociaal Verhuurkantoor Gent (SVKERF) – 
Selectieleidraad 2022/17 (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, 
selectieleidraad en vroegtijdige publicatie – goedkeuring 

2022/10-06 Project SVK-Woonmodel (SVKWON) – Selectieleidraad 2022/14 “SVK-Woonmodel - 
Realisatie van een woonproject met 16 wooneenheden te Gentbrugge voor verhuur 
aan SVK Gent” – plaatsingsprocedure, selectieleidraad, beoordelingscommissie, 
financiële tegemoetkoming voor de externe leden van de beoordelingscommissie en 
vroegtijdige publicatie – goedkeuring 

2022/10-07 Project Vossenbos (EXPVOS) – deelname fase 1 CBO 2022-2 ter realisatie van het 
sociaal woonblok (48 WE) gelegen in het woonproject Vossenbos – Formulier 3 
‘samenwerkingsovereenkomst voor CBO 2022-2’ - goedkeuring 

2022/10-08 OVESTR - Stedelijke Woonraad Gent – wijziging vertegenwoordiging sogent - 
goedkeuring 

2022/10-09 Toekenning van een projecttoelage conform artikel 5-15 van het personeelsstatuut – 
gemotiveerd advies aan het HR-comité - goedkeuring 

2022/10-10 Project Hogeweg (HOWALG) – vroegtijdige verkoop van het budgetappartement A0.5 
in de residentie Bernmaaie te 9000 Gent – goedkeuring 

2022/10-11 Project En Route - Wasserijsite (STATOE) – instellen van cassatieberoep bij de Raad 
van State tegen het arrest van 6 oktober 2022 van de Raad voor 
Vergunningsbetwistingen m.b.t. de omgevingsvergunning van sogent voor het project 
Wasserijsite – goedkeuring  

 


