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Raad van bestuur van 29 juni 2022 
Lijst overeenkomstig artikel 237 van het decreet lokaal bestuur 

 
 

2022/06-01 Gemeenteraadsbesluit van de stad Gent van 27 juni 2022, houdende benoeming van 
Mieke Bouve als lid van de raad van bestuur van sogent, ter vervanging van Yeliz 
Güner – akteneming 

2022/06-02 Toekenning van een projecttoelage conform artikel 5-15 van het personeelsstatuut – 
goedkeuring 

2022/06-03 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” – herhaling van de opdracht – 
goedkeuring 

2022/06-04 Project Kaai 24 (NVHL24) – bestek 2022/13 “Aanstellen van een makelaar voor de 
CO-EXCLUSIEVE verkoop van 37 marktconforme appartementen en 50 ondergrondse 
parkeerplaatsen” – plaatsingsprocedure en bestek – goedkeuring  

2022/06-05 Eigen patrimonium (OTTALG) – Louvre Hotels Group – verlenging 
erfpachtovereenkomst - goedkeuring 

2022/06-06 Project Renovatie NTGent (NTGREN) – Bestek 2014/11 'Aanstellen van een 
ontwerpteam ten behoeve van de renovatie van de stadsschouwburg Gent' – dading – 
goedkeuring 

2022/06-07 Project Oude Dokken (DOKALG) – addendum 2 bij de concessieovereenkomst d.d. 27 
september 2006 m.b.t. gronden gelegen te 9000 Gent, tussen het Handelsdok en de 
straten Dok Noord, Stapelplein en Handelsdokkaai en de Aziëstraat met de Stad Gent 
(Mobiliteitsbedrijf) - goedkeuring 

2022/06-08 Project Oude Dokken, deelproject Houtdok (DOKHOU) - samenwerkingsovereenkomst 
met Ghelamco Invest nv – goedkeuring  

2022/06-09 Project Expo Vossenbos (EXPVOS): - Ontwerpakte verkaveling – goedkeuring / - 
Ontwerpakte aankoop gronden Grondbank The Loop (GBTL) NV – goedkeuring / - 
Ontwerpakte recht van opstal aan 3D Real Estate – goedkeuring 

2022/06-10 Project Lourdeshoek (LORALG) – Principieel akkoord overdracht site Lourdeshoek 
door sogent aan Stad Gent – goedkeuring 

2022/06-11 Project S-gebouw (SDPALG) – aankoop om reden van algemeen nut van percelen 
grond van het Vlaamse Gewest ter realisatie van het S-gebouw en het Koningin 
Mathildeplein - goedkeuring  

2022/06-12 Project Eiland Zwijnaarde (EILALG): - oprichting van, en participatie in Tech Lane 
Parkgebouw NV – goedkeuring / - statuten, oprichting- en 
aandeelhoudersovereenkomst en financieel plan m.b.t. Tech Lane Parkgebouw NV – 
goedkeuring / - toestaan van een aandeelhouderslening aan Tech Lane Parkgebouw 
NV – goedkeuring / - aanvaarding renteloze lening stad Gent ten bedrage van 
350.000,00 euro – goedkeuring / - voordracht kandidaat-bestuurders namens sogent 
voor raad van bestuur Tech Lane Park-gebouw NV  – goedkeuring 

2022/06-13 Project UCB-site (UCBALG) – Brownfieldconvenant betreffende het Brownfieldproject 
“Gent - UCB-site” – goedkeuring  

2022/06-14 Project SVK-woonmodel (SVKWON) – vrijwillige tussenkomst in de procedure bij de 
deputatie tegen de omgevingsvergunning verleend aan sogent voor de verkaveling 
m.b.t. de site Liberteyt – goedkeuring  

 


