
 

  

publicatiedatum: 29/04/2021 

Raad van bestuur van 28 april 2021 
Lijst overeenkomstig artikel 237 van het decreet lokaal bestuur 

 

2021/04-01 Activiteitenverslag 2020 – vaststelling en mededeling aan de gemeenteraad 

2021/04-02 Jaarrekening 2020 volgens vennootschapswetgeving en jaarrekening 2020 volgens de 
beleids- en beheerscyclus - vaststelling en voorlegging ter goedkeuring van beide 
jaarrekeningen 2020 aan gemeenteraad Stad Gent / Bestemming van het resultaat van 
het boekjaar 2020 – goedkeuring  

2021/04-03 Bijkomende kwijtschelding en betalingsuitstel huurgelden en andere 
gebruikersvergoedingen van contractanten die behoren tot de (socio-)economische 
sfeer naar aanleiding van de coronamaatregelen – goedkeuring 

2021/04-04 Bijkomende kwijtschelding huurgelden en andere gebruikersvergoedingen van 
contractanten die behoren tot de non-profit sector naar aanleiding van de 
coronamaatregelen – goedkeuring 

2021/04-05 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” – aankoopcentrale, bestek en 
gunningsverslag – goedkeuring 

2021/04-06 Project En Route (STAHHP) – Bestek 2021/12 “Reconversie Heilig Hartkerk” – 
plaatsingsprocedure en bestek - goedkeuring 

2021/04-07 Project Sociale woningbouw Nieuw Gent (SOCWON): – Aankoop gronden van de CV 
Volkshaard gelegen te Nieuw-Gent, Berkhoutsheide en Agaatstraat om reden van 
algemeen nut– goedkeuring / – Afsluiten van een bruikleenovereenkomst met 
accessoir opstalrecht met de CV Volkshaard – goedkeuring 

2021/04-08 Project Krottenbestrijding (KROALG) – verkoopprocedure van de eigendommen 
gelegen te 9000 Gent, Eendrachtstraat 123-125 en Hamerstraat 63 via onderhandse 
verkoop – delegatie van bevoegdheid aan het directiecomité i.v.m. organisatie 
openbare verkoop, wijziging van vraagprijs en goedkeuring van 
verkoopovereenkomsten – goedkeuring 

2021/04-09 Project Oude Dokken – deelproject Handelsdok-West (DOKHAW): overdracht diverse 
onroerende goederen tussen Stad Gent en sogent aan en nabij het Stapelplein en de 
Verapazbrug - goedkeuring 

2021/04-10 Project Oude Dokken - deelproject Handelsdok Oost (DOKHAO) – Noordveld – 
toelating tot uitvoering van een beperkt bodemsaneringsproject in opdracht van 
Schipperskaai Development - goedkeuring 

2021/04-11 Project Ottergemsesteenweg – Akkerhage 4 (OTTALG) – kosteloze overdracht om 
reden van algemeen nut van perceel Akkerhage 4 van Stad Gent naar sogent – 
goedkeuring 

2021/04-12 Project Stedelijke Woonkavels (KAVALG) – vroegtijdige verkoop van de woning 
gelegen in de Rooigemlaan (lot 2) te 9000 Gent – goedkeuring 

2021/04-13 Project Malmar multifunctioneel gebouw (MALMFG) – tussenkomst van sogent in de 
cassatieprocedure bij de Raad van State waarbij de verbreking wordt gevorderd van 
het arrest van 12 november 2020 van de Raad voor Vergunningsbetwistingen in 
verband met de omgevingsvergunning van 20 december 2018 voor het verbouwen van 
de Malmarsite tot cohousingproject met 59 woningen en een wijkgezondheidscentrum 
– goedkeuring 

2021/04-14 Project Fabiolalaan - Wonen aan het park (FABWAP) – tussenkomst sogent in de 
cassatieprocedure ingesteld door NV Rinkkaai 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 – goedkeuring 

 


