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Raad van bestuur van 27 januari 2021 
Lijst overeenkomstig artikel 237 van het decreet lokaal bestuur 

 

2021/01-01 Project Malmar Bijgaardehof (MALMFG) – addendum 2 bij de bijzondere 
samenwerkingsovereenkomst (BSO) tussen Stad Gent en sogent met betrekking tot 
de studie-, verwervings- en uitvoeringsfase van het project Bijgaardehof 
(parkuitbreiding), in kader van uitwerking van programma van eisen – goedkeuring 

2021/01-02 Project Malmar Multifunctioneel gebouw (MALMFG) –  bestek 2021/03 “Malmarsite, 
Gent: uitbreiding Bijgaardepark en uitvoeren van de wegenis- en rioleringswerken ten 
behoeve van het cohousing project ter hoogte van de Nijverheidsstraat” – 
plaatsingsprocedure en bestek – goedkeuring 

2021/01-03 Project FNO-site (FNOECO) – Bijzondere samenwerkingsovereenkomst (BSO) Stad 
Gent en sogent – opzetten en opvolgen procedure in functie van de ontwikkeling van 
de FNO-site – goedkeuring 

2021/01-04 Eigen patrimonium (TUIALG) – verkoop aanpalende tuingrond, gelegen Karperstraat 
98, 9000 Gent - goedkeuring 

2021/01-05 Project Woonwijk De Porre (PORWON) – Bestek 2020/03 ‘Woonwijk De Porre, 
Gentbrugge’ (inclusief gunningscriteria) – onregelmatigheid offerte inschrijver 4 – 
goedkeuring  

2021/01-06 Project Opera Ballet Vlaanderen (OPBAVL) – intentieverklaring overname 
overeenkomst en delegatie aan het directiecomité – goedkeuring 

2021/01-07 Project INVFAC Kantienberg 9 (KANBRG) – bestek 2021/04 “INVFAC KANBRG – 
Waterdicht maken van een historische kelder” – plaatsingsprocedure en bestek – 
goedkeuring 

2021/01-08 Project Krottenbestrijding (KROALG): - Bestek 2021/01 - Erfpachtbestek voor de 
renovatie van 6 panden verspreid in Gent, met name voor panden gelegen in de 
Vredestraat 50/52 en de Fazantstraat 10 (perceel 1), Jan Delvinlaan 120 en 
Fonteineplein 28 (perceel 2), Huidevetterken 27 en Landbouwers-straat 49 (perceel 3) 
– plaatsingsprocedure en bestek – goedkeuring / - Delegatie aan directiecomité voor 
goedkeuring van (desgevallend) aangepaste timing en goedkeuring van de 
erfpachtakten per perceel – goedkeuring 

2021/01-09 Project Vossenbos (EXPVOS) – Formulier 3 ‘Samenwerkingsovereenkomst voor CBO 
2020’ voor het sociaal woonblok (48 WE) gelegen in het woonproject Vossenbos – 
goedkeuring 

2021/01-10 Project Dok Zuid (DOKZUI) – Addendum aan samenwerkingsovereenkomst met 
Arteveldehogeschool – goedkeuring 

2021/01-11 Project Dok Zuid (DOKZUI) – Bestek 2020/13 ‘Project Oude Dokken, Dok Zuid’ 
(inclusief gunningscriteria) – goedkeuring 

2021/01-12 OVESTR - Stedelijke Woonraad Gent  - vertegenwoordiging sogent - goedkeuring 

2021/01-13 Tweede kwijtschelding  en betalingsuitstel huurgelden en andere 
gebruikersvergoedingen van contractanten die behoren tot de non-profit sector naar 
aanleiding van de coronamaatregelen – goedkeuring 

2021/01-14 Project Fabiolalaan - Wonen aan het park (FABWAP) – besluit van de voorzitter d.d. 
12 januari 2021 met het oog op het instellen van cassatieberoep bij de Raad van State 
tegen het arrest van de Raad voor Vergunningsbetwistingen van 10 december 2020 
waarbij de beslissing d.d. 2 augustus 2019 tot het verlenen van een 
verkavelingsvergunning aan sogent werd vernietigd – kennisgeving 

2021/01-15 Project Meulestede - Redersplein (MEUALG) - rechtzetting ruilakte met Adelaar 
Properties BV - goedkeuring 

 


