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Raad van bestuur van 30 januari 2019
Lijst overeenkomstig artikel 237 van het decreet lokaal bestuur

1. Project UCBALG – leningsovereenkomst sogent - NV MIO Zwijnaarde d.d. 28 januari 2015 –
addendum ter verlenging van de leningsovereenkomst tot 31/12/2021 – goedkeuring (2019/01-08)
2. Project Halfweg (HFWALG) – verkoop van een onroerend goed gelegen aan de Halfweg te Gent
aan CVBA Koninklijke Atletiekassociatie Gent - goedkeuring (2019/01-09)
3. Project Oude Dokken (DOKALG) - perceel Koopvaardijlaan 43+, 9000 Gent – opstarten
gerechtelijke procedure tot uitzetting van ongewenste caravanbewoning – akteneming
(2019/01-10)
4. Project Stedelijke woonkavels (KAVALG) – aanvraag van kaveleigenaars tot afwijking van de
verkoopsvoorwaarden m.b.t. vroegtijdige verhuur van de kavelwoning – goedkeuring (2019/01-11)
5. Project Meibloemsite (MBSALG) – addendum bij bijzondere samenwerkingsovereenkomst tussen
Stad Gent en sogent voor “Meibloemsite, verwerving, sloop fase 1 en beheer tijdelijke invulling” –
goedkeuring (2019/01-12)
6. Project Wondelgemse Meersen (WONALG) – verkoop lot 35 (fase 2) - delegatie van bevoegdheid
aan het directiecomité i.v.m. het verlenen van een opstalrecht- goedkeuring (2019/01-13)
7. Project Woonwijk De Porre (PORWON) – Selectieleidraad 2018/06 Woonwijk De Porre,
Gentbrugge – Aanduiden Geselecteerde Kandidaten – goedkeuring (2019/01-14)
8. Project Meulestedekaai (MEUKAA) – Open oproep voor de tijdelijke invulling van een loods (B)
gelegen te 9000 Gent, Meulestedekaai 1 – Juryverslag en aanduiden toekomstige beheerder –
goedkeuring (2019/01-15)
9. Project Oude Dokken, deelproject Handelsdok Oost (DOKHAO) – Verkoopbelofte voor een
realisatie van de sociale woningen Koopvaarders lot N5, gelegen in het woonproject “De Nieuwe
Dokken”– goedkeuring (2019/01-16)
10. Gemeenteraadsbesluit van de stad Gent van 29 januari 2019, houdende benoeming van Marc
Heughebaert als lid van de raad van bestuur van sogent, ter vervanging van Filip Watteeuw –
akteneming (2019/01-17)
11. Verkiezing ondervoorzitter van de raad van bestuur van sogent – goedkeuring (2019/01-18)
12. Vervanging van een lid van het Human Resource-comité – goedkeuring (2019/01-19)
13. Vervanging van een lid van het Remuneratiecomité – goedkeuring (2019/01-20)

