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Lijst overeenkomstig artikel 237 van het decreet lokaal bestuur 
 

2019/06-01 Eigen patrimonium – Voorhavenlaan Loods 26 (NVHL26) – concessie GWENO – 
ontbinding concessieovereenkomst - goedkeuring 

2019/06-02 Project Rijvissche (RIJALG) – financiële afhandeling van de bijzondere 
samenwerkingsovereenkomst Stad Gent – sogent voor het project 
“Wetenschapspark Rijvissche voorbereidings- en verwervingsfase” – goedkeuring  

2019/06-03 Project Ecowijk Gantoise (AAGOUD) – Selectieverslag oproep inclusief wonen 
Ecowijk Gantoise fase II – goedkeuring 

2019/06-04 Project Wondelgemse Meersen (WONALG) – bedrijventerrein Wiedauwkaai (fase 2) 
– verkoop lot 28A en lot 28B – goedkeuring 

2019/06-05 Project Wondelgemse Meersen (WONALG) – bedrijventerrein Wiedauwkaai (fase 1) 
– verkoop lot 4A en 4B – goedkeuring 

2019/06-06 Project Wondelgemse Meersen (WONALG) – aankoop in der minne om reden van 
algemeen nut (wegenis– en infrastructuurwerken) van een grond van 96 m2 gelegen 
te Gent, Wiedauwkaai 98-99 – goedkeuring 

2019/06-07 Project Bijgaardehof (MALMFG) – model verkoopakte, statutenakte van de 
hoofdvereniging en statutenaktes van de deelverenigingen i.v.m. het complex 
“Bijgaardehof” –  delegatie aan directiecomité voor goedkeuring van beperkte 
wijzigingen in deze aktes en voor goedkeuring van de individuele verkopen – 
delegatie aan medewerkers notariskantoren voor het optreden namens sogent bij het 
verlijden van de verschillende aktes i.v.m. de verkoop van het complex “Bijgaardehof” 
– goedkeuring 

2019/06-08 Project Arteveldestadion: • Ontbinding en vereffening NV Buffalo, volgens de 
vereenvoudigde procedure (ontbinding en vereffening in één akte) – goedkeuring / • 
Toewijzings- en vrijwaringsovereenkomst tussen NV Buffalo en sogent – goedkeuring 

2019/06-09 Project Halfweg (HFWALG) – intrekking besluit raad van bestuur d.d. 25 april 2019 
(besluit met volgnummer 2019/04-10) inzake addendum bij verkoopovereenkomst 
met CVBA Koninklijke Atletiekassociatie Gent – nieuw addendum bij de 
verkoopovereenkomst m.b.t. een onroerend goed gelegen aan de Halfweg te Gent 
met CVBA Koninklijke Atletiekassociatie Gent - goedkeuring 

2019/06-10 Procedure bij de Raad van State tegen het ministerieel besluit dd. 30 maart 2018 
houdende vernietiging van besluitvorming van sogent – afstand van geding – 
goedkeuring  

2019/06-11 Vacant verklaren van twee functies projectverantwoordelijke (A1) voor onbepaalde 
duur – goedkeuring / Selectieprocedure projectverantwoordelijke 1 – goedkeuring / 
Selectieprocedure projectverantwoordelijke 2 - goedkeuring 

2019/06-12 Project The Loop – notariële akten in het kader van de reorganisatie van de groep 
Easyfairs – volmachten namens sogent – goedkeuring 

 


