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Raad van bestuur van 30 maart 2022 
Lijst overeenkomstig artikel 237 van het decreet lokaal bestuur 

 
 

2022/03-01 Patrimonium (OVEPAT) – bestek 2022/05 “Raamovereenkomst Kleine sloop- en 
ontmantelingswerken” – plaatsingsprocedure en bestek – goedkeuring 

2022/03-02 Project The Loop (EXPFIL) – Overheidsopdracht van diensten – Infrastructuur – 
ASL_22.001_Raamovereenkomst met 6 ontwerpteams - Ontwerp infrastructuur 
DWBW 2022-2025 – Bestek – Goedkeuring 

2022/03-03 Project The Loop (EXPALG) – Oprichting NV “ESPEVELO2” – deelname sogent – 
goedkeuring 

2022/03-04 Project Hogeweg (HOWALG) – verkoop tuinuitbreidingen Hogeweg - goedkeuring 

2022/03-05 Project Mariakerke Waalkens (MARWAA) – Huurovereenkomst met Sogima NV m.b.t. 
2 loodsen A1 en A2 gelegen te 9030 Gent, Waalkens 13 – goedkeuring 

2022/03-06 Project Dok Zuid (DOKZUI) – Bijzondere samenwerkingsovereenkomst (BSO) Stad 
Gent en sogent betreffende “Jeugdhuis Dok Zuid” – goedkeuring 

2022/03-07 Project UCO Parking (UCOPAR) – Ontwerpakte m.b.t. de overdracht om reden van 
algemeen nut aan de Stad Gent van het parkeergebouw ‘Het getouw’ gelegen te 9000 
Gent, Maïsstraat - goedkeuring 

2022/03-08 Project  SVK-Woonmodel (SVKWON ) – Selectieleidraad 2021/20 “SVK-Woonmodel - 
Realisatie van 2 woonprojecten met 40-tal wooneenheden voor verhuur aan SVK Gent” 
- Aanduiden Geselecteerde Kandidaten – goedkeuring 

2022/03-09 Project Sociale woningbouw Nieuw Gent (SOCWON): - Ontwerpakte verkaveling 
Agaatstraat – goedkeuring / - Ontwerpakte verkaveling Berkhoutsheide – goedkeuring / 
- Dading met buren site Berkhoutsheide – goedkeuring 

2022/03-10 Project Sociale woningbouw Nieuw Gent (SOCWON): - Ontbinding onderhandse 
koopovereenkomst tussen CV Volkshaard en sogent d.d. 28 april 2021 m.b.t. de 
aankoop van de sites gelegen te 9000 Gent, Agaatstraat en Berkhoutsheide – 
goedkeuring / - Ontwerpakte aankoop sites Agaatstraat en Berkhoutsheide van CV 
Volkshaard - goedkeuring 

2022/03-11 Project Wondelgemse Meersen (WONALG) – ruilovereenkomst d.d. 29 juni 2016 
inzake gronden aan de Driemasterstraat te Wondelgem – geschil inzake/n.a.v. de 
uitvoering van de ruilovereenkomst – dading – goedkeuring 

2022/03-12 Functiebeschrijving beleidsadviseur (A2) – goedkeuring / Vacant verklaren van de 
functie beleidsadviseur (A2) voor onbepaalde duur – goedkeuring / 
Selectieprocedure – goedkeuring 

2022/03-13 Functiebeschrijving verantwoordelijke organisatieontwikkeling (A1a) – goedkeuring / 
Vacant verklaren van de functie verantwoordelijke organisatieontwikkeling (A1a) voor 
onbepaalde duur – goedkeuring / Selectieprocedure – goedkeuring 

 


