
 

  

publicatiedatum: 28/05/2021 

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

 
 

2021/05-01 Onderzoeksrapport Aanstellingsleidraad voor ontwerpopgaves in opdracht van Groep 
Gent – goedkeuring / Rapport De Wolf – Verheggen: vervanging/ondervanging 
aanbevelingen in dit onderzoeksrap-port aanstellingsleidraad en/of deontologische 
code – goedkeuring 

2021/05-02 OVEFAC – Ottergemsesteenweg (OTTALG) – erfpacht Taxi Hendriks – 
driepartijenovereenkomst tussen Taxi Hendriks nv, sogent en KBC Bank nv - 
goedkeuring 

2021/05-03 Project En Route (STAHHP) – Bestek 2021/13 “Renovatie pastorij” – 
plaatsingsprocedure en bestek - goedkeuring 

2021/05-04 Project En Route (STATOE) – Bestek 2021/17 “Reconversie Wasserijsite: sloop 
loodsen, renovatie wasserij en herenhuis en herinrichting binnengebied”- 
plaatsingsprocedure, bestek, selectieverslag en lijst van de aan te schrijven 
aannemers - goedkeuring 

2021/05-05 Project Opera Gent (OPBAVL) – Bestek 2021/16 “Operagebouw, onderzoek 
afwerkingslagen” – plaatsingsprocedure en bestek – goedkeuring 

2021/05-06 Project Oude Dokken (DOKALG) – Realisatie van de voetgangers- en fietsbrug 
‘Matadi’ – plaatsingsprocedure en bestek – goedkeuring  

2021/05-07 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 AP/2017/002 – ID4330 – 
aankoopcentrale, bestek en gunning - goedkeuring 

2021/05-08 Project Eiland Zwijnaarde (EILTLG) – Deelproject Janssen Pharma: 
Aandeelhoudersovereenkomst ‘Tech Lane Ghent XCellerator NV’ met participatie van 
TLG Science Park NV – kennisname / Addendum bij aandeelhoudersovereenkomst 
TLG Science Park NV – goedkeuring / Bijkomende aandeelhouderslening aan TLG 
Science Park NV – goedkeuring / Aanvaarden renteloze lening stad Gent – 
goedkeuring / ‘Equity commitment letter’ TLG Science Park NV – kennisname 

2021/05-09 TMVW – algemene jaarvergadering van TMVW ov op 18 juni 2021 – agendapunten en 
bijhorende documenten – aanduiding vertegenwoordigers sogent en vaststelling van 
hun mandaat – goedkeuring 

2021/05-10 Gemeenteraadsbesluit van de stad Gent van 26 mei 2021, houdende benoeming van 
Sophie Devolder als lid van de raad van bestuur van sogent, ter vervanging van Sara 
Matthieu – akteneming 

 


