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2022/04-01 Project Dok Zuid (DOKZUI) – Bestek 2020/13 ‘Realisatie van een samengesteld 
project met een onderwijscampus en collectieve studentenhuisvesting’ (inclusief 
gunningscriteria): (1) beoordelingsverslag (inclusief bijlagen) – goedkeuring / (2) 
gewijzigde samenstelling Beoordelingscommissie – bekrachtiging / (3) definitieve 
uitsluiting Inschrijver 1 – goedkeuring / (4) onderhandelen met Inschrijver 2 en 
Inschrijver 4 – goedkeuring / (5) mandaat tot onderhandelen – goedkeuring 

2022/04-02 Activiteitenverslag 2021 – vaststelling en mededeling aan de gemeenteraad 

2022/04-03 Toetreding tot de raamovereenkomst Vlaamse Overheid voor de 
telecommunicatiediensten – bestek Vlaamse Overheid - Bestek nr. 
2017/HFB/OPMB/33326 – perceel 1 - vaste telefonie, marketingnummers & vaste 
datacommunicatie – aankoopcentrale, bestek en gunning – goedkeuring 

2022/04-04 Overheidsopdracht van diensten van de Stad Gent - bestek TDW/2019/016 – ID 4717 " 
raamovereenkomst voor grondmechanisch onderzoek, infiltratiestudie, opmaak 
technisch verslag en sloopopvolgingsplan voor diverse projecten van Stad Gent, het 
Stadsontwikkelingsbedrijf (sogent) en OCMW Gent” – wijziging van de opdracht – 
goedkeuring 

2022/04-05 Project Krottenbestrijding (KROALG) – Definitieve afhandeling van tweede bijzondere 
samenwerkingsovereenkomst tussen sogent en Stad Gent (BSO2), uitgifte 
krotwoningen en overdracht batig saldo naar project Erfpachtrenovatie met verhuur via 
het Sociaal Verhuurkantoor van Gent (SVKERF) - goedkeuring 

2022/04-06 Project Erfpachtrenovatie met verhuur via het Sociaal Verhuurkantoor van Gent 
(SVKERF) – Bijzondere samenwerkingsovereenkomst tussen sogent en Stad Gent – 
goedkeuring 

2022/04-07 Project Oude Dokken – deelproject Handelsdok-West (DOKHAW) – Residentie 
Stapelplein – Toren – vroegtijdige verhuring via huuringent van een budgetappartement 
gelegen te 9000 Gent, Klipperstraat 6, app. 01.02 - goedkeuring 

2022/04-08 Project Stedelijke Woonkavels (KAVALG) – vroegtijdige verkoop van de woning 
gelegen in de Spadestraat 45 (lot 3) te 9000 Gent – goedkeuring 

2022/04-09 Project Malmar Multifunctioneel gebouw (MALMFG) - EFRO Prioriteit 4 Specifieke 
doelstelling 1 Subsidiedossier 1523: Uitbreiding Bijgaardepark – Projectovereenkomst 
– goedkeuring 

2022/04-10 Project Design museum Gent (DESIGN) – Bestek 2022/01 “Uitbreiding van Design 
Museum Gent met een nieuwe vleugel ‘DING’, de gedeeltelijke renovatie en restauratie 
van vleugel 1992, Hotel de Coninck en Huis Leten” – plaatsingsprocedure en bestek - 
goedkeuring 

 


