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Lijst overeenkomstig artikel 237 van het decreet lokaal bestuur 
 
 

1. Activiteitenverslag 2018 – vaststelling en mededeling aan de gemeenteraad (2019/04-01) 

2. Jaarrekening 2018 volgens vennootschapswetgeving en jaarrekening 2018 volgens de beleids- en 
beheerscyclus - vaststelling van beide jaarrekeningen 2018 en voorlegging ter goedkeuring van de 
jaarrekening 2018 volgens de vennootschapswetgeving aan de Gemeenteraad Stad Gent en 
voorlegging van de jaarrekening 2018 volgens de beleids- en beheerscyclus voor advies aan de 
Gemeenteraad Stad Gent 
Bestemming van het resultaat van het boekjaar 2018 – goedkeuring 
Criteria met betrekking tot niet-financiële informatieverstrekking in de jaarrekening volgens BBC – 
goedkeuring (2019/04-02) 

3. Aanpassing personeelsstatuut sogent – goedkeuring (2019/04-03) 

4. Project DBFM Cluster Gent-Ninove (DBFMCL) – Addendum bij Bijzondere 
Samenwerkingsovereenkomst (BSO) Stad Gent en sogent - Fase 1: aanbesteding en 
contractvorming – goedkeuring (2019/04-04) 

5. Project Oude Dokken (DOKALG) – addendum 2 bij de concessieovereenkomst d.d. 27/09/2006 
m.b.t. gronden gelegen te 9000 Gent, tussen het Handelsdok en de straten Dok Noord, Stapelplein 
en Handelsdokkaai met de Stad Gent (Mobiliteitsbedrijf) – goedkeuring (2019/04-05) 

6. Project Stedelijke Woonkavels (KAVALG) – aanvraag van kaveleigenaars tot afwijking van de 
verkoopsvoorwaarden m.b.t. vroegtijdige verkoop van de co-housing unit – goedkeuring  
(2019/04-06) 

7. Project Wondelgemse Meersen (WONALG) – bedrijventerrein Wiedauwkaai (fase1) – ontbinding 
onderhandse verkoopovereenkomst de dato 27 februari 2019 m.b.t. lot 29-30 en afsluiten nieuwe 
verkoopovereenkomst – goedkeuring (2019/04-07) 

8. Project Neerscheldestraat (SASALG) – arrest Raad voor Vergunningsbetwistingen houdende 
vernietiging van de beslissing tot het verlenen van een verkavelingsvergunning aan sogent – niet-
instellen van een cassatieberoep bij de Raad van State – goedkeuring (2019/04-08) 

9. Project Bijgaardehof (MALMFG) – Vrijwillige tussenkomst in de procedure bij de Raad voor 
Vergunningsbetwistingen (RVVB) waarbij de nietigverklaring wordt gevorderd van de 
omgevingsvergunning verleend door de Deputatie op 20/12/2018 voor het verbouwen van de 
Malmarsite tot cohousingproject met 59 woningen en een wijkgezondheidscentrum – goedkeuring 
(2019/04-09) 

10. Project Halfweg (HFWALG) – addendum bij verkoopovereenkomst van een onroerend goed 
gelegen aan de Halfweg te Gent met CVBA Koninklijke Atletiekassociatie Gent – goedkeuring 
(2019/04-10)  


