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Zitting van 26 februari 2019

OPEN ZITTING

Dirk De fauw

Politie/financieel beheer

1

2019_GR_00085

Politie - delegatie aan het college van overheidsopdrachten
die betrekking hebben op het dagelijks beheer van de
lokale politiezone - goedkeuring.
Goedgekeurd

Artikel 1
Het college van burgemeester en schepenen/politiecollege is bevoegd is tot het vaststellen van de
plaatsingsprocedure en de voorwaarden van overheidsopdrachten: de opdrachten van werken,
leveringen en diensten met een gunningswaarde van ten hoogste 250.000 euro exclusief btw in de
gewone dienst.
Voor de bepaling van de waarde van de opdracht worden alle percelen en aanverwante nevenkosten
(studie, …) samengerekend.
Artikel 2
Bij wijzigingen aan dossiers waarvoor het college van burgemeester en schepenen/politiecollege de
plaatsingsprocedure en de voorwaarden bepaalde en die het totale bedrag (gunningsbedrag +
wijzigingen) van de opdracht verhogen tot boven de 250.000 euro excl. btw in de gewone dienst dient
de gemeenteraad zijn goedkeuring te geven.
Artikel 3
Bij wijzigingen aan dossiers waarvoor de gemeenteraad de plaatsingsprocedure en de voorwaarden
bepaalde, kan het college tijdens de uitvoering wijzigingen aanbrengen zolang men het voorwerp van
de opdracht niet wijzigt en zolang dit geen meeruitgave met zich meebrengt van meer dan 10% van
de totale waarde (gunningsbedrag + meeruitgave eventuele eerdere wijzigingen).

Politie/middelenbeheer

2

2019_GR_00098
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Politie - aankoop desktop hardware met bijhorende
software - voorstel - wijze van gunnen - goedkeuring.
Goedgekeurd

1/26

Artikel 1
De aankoop van desktop hardware met bijhorende software wordt goedgekeurd en zal aangekocht
worden via de aankoopcentrale van de stad Brugge bij de firma Real Dolmen (BE 0429037235),
Industriezone Zenneveld, A. Vaucampslaan 42 te 1654 Huizingen.
Artikel 2
De uitgave van 100.000,00 euro, btw inbegrepen, zal benomen worden op begrotingsartikel
33030/742-53/2019 BU en wordt gefinancierd met eigen middelen.

3

2019_GR_00099

Politie - aankoop zware kogelwerende helmen - voorstel wijze van gunnen - goedkeuring.
Goedgekeurd

Artikel 1
De gemeenteraad keurt het voorstel tot aankoop van 8 zware kogelwerende helmen ten behoeve dan
de Special Assistance Unit van de lokale politie Brugge goed.
Artikel 2
De opdracht zal het voorwerp uitmaken van een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.
Artikel 3
De uitgave van circa 40.000,00 euro zal benomen worden op begrotingsartikel 33030/744-51 BU 2019
en gefinancierd worden met eigen middelen.

4

2019_GR_00100

Politie - uitbreiding storage - voorstel - wijze van gunnen goedkeuring.
Goedgekeurd

Artikel 1
De capaciteitsuitbreiding van de data-storage van de lokale politie Brugge met bijhorende support
wordt goedgekeurd. Dit wordt aangekocht via het VITO raamcontract bij de firma Securitas NV, SintLendriksborre 3 te 1120 Brussel voor het bedrag van 26.464,26 euro btw incl.
Artikel 2
De totale uitgave van 26.464,26 euro btw incl. zal benomen worden op begrotingsartikel 33030/74253 BU19 en wordt gefinancierd met eigen middelen.

Politie/personeelsbeheer

5

2019_GR_00104

Politie - vacatures mobiliteitscyclus 2019-01vacantverklaring in het operationeel kader - goedkeuring.
Goedgekeurd

Artikel 1
De gemeenteraad keurt de vacantverklaring en de selectieprocedure in het kader van de eerste
mobiliteitscyclus - dienstjaar 2019 goed.
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Artikel 2
De selectiemodaliteiten worden als volgt vastgelegd:
1. Het houden van een interview met de kandidaat door de plaatselijke selectiecommissie
samengesteld conform RPPol voor alle opengestelde functies binnen de eerste
mobiliteitscyclus 2019.
2. Voor de functies binnen het middenkader worden voorafgaand aan het interview bijkomende
adviserende competentiegerichte proeven en een vergelijkende kennistest afgenomen
afhankelijk van de specificiteit van de functie.
3. Voor de functie van teamcoach verkeerszaken verbindt de geschikte kandidaat zich ertoe de
opleiding verkeersspecialist te volgen.
4. Voor de gespecialiseerde functie binnen het basiskader van rechercheur wordt voorafgaand
aan het interview een adviserende kennistest en gedragsgerichte proeven (dossierproef en
groepsproef) afgenomen. Deze proeven zijn niet-eliminerend.

6

2019_GR_00105

Politie - princiepsbeslissing - administratieve
vereenvoudiging van de aanvraagprocedure non-activiteit
voorafgaand aan pensionering - goedkeuring.
Goedgekeurd

Artikel 1
De beslissingsbevoegdheid over de non-activiteit voorafgaand aan pensionering wordt gedelegeerd
aan de burgemeester.
Artikel 2
Dit delegatiebesluit treedt in werking na goedkeuring en geldt tot het einde van de huidige legislatuur.

7

2019_GR_00106

Politie - princiepsbeslissing - administratieve
vereenvoudiging van de benoemings- en
aanwervingsprocedure voor personeelsleden van het
administratief en logistiek kader, het kader van agenten
van politie, het basiskader en het middenkader.
Goedgekeurd

Artikel 1
De gemeenteraad verleent delegatie aan de burgemeester om personeelsleden van het administratief
en logistiek kader (calog), het kader van agenten van politie, het basiskader en het middenkader te
benoemen of aan te werven.
Artikel 2
Indien de burgemeester wenst af te wijken van de na de selectieprocedure opgestelde rangorde, moet
de benoeming of de aanwerving nog steeds door de gemeenteraad gebeuren.
Artikel 3
Dit delegatiebesluit treedt in werking na goedkeuring en geldt tot het einde van de huidige legislatuur.

Politie/verkeerszaken
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2019_GR_00108

Politie - tijdelijke politieverordening betreffende het
verkeer naar aanleiding van de wielerwedstrijd driedaagse
Brugge - De Panne - goedkeuring.
Goedgekeurd

Artikel 1
De tijdelijke politieverordening betreffende het verkeer en de handhaving van de openbare orde en
rust naar aanleiding van de wielerwedstrijd driedaagse Brugge - De Panne wordt goedgekeurd.

Mobiliteit

9

2019_GR_00077

Mobiliteit - studie gevaarlijke punten - ontwerp - wijze van
gunnen - goedkeuring.
Goedgekeurd

Artikel 1
Het stadsbestuur keurt het ontwerp en de wijze van gunnen van de studie-opdracht "Studie
gevaarlijke punten" via vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking
goed.
Artikel 2
Een kopij van het besluit zal bezorgd worden aan gewestwegbeheerder AWV.
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2019_GR_00092

Mobiliteit - Vervoersregio (VVR) Brugge - aanduiding
vertegenwoordiging gemeente.
Goedgekeurd

Artikel 1
De Burgemeester, Dirk De fauw, is de politieke vertegenwoordiger van de gemeente in de
vervoerregioraad van de vervoerregio Brugge.
Bij verhindering voornoemd persoon, is de plaatsvervanger als politiek vertegenwoordiger Schepen
Van Volcem.
Het gemeentedecreet laat inzake enkel toe dat ofwel de Burgemeester, ofwel een schepen optreden,
desgevallend kan ook een gemeenteraadslid aangesteld worden.
Artikel 2
Vanuit de dienst mobiliteit van de Stad Brugge worden dhr. Tommy De Boi (bureauchef) en dhr. Bart
Slabbinck (deskundige mobiliteit) alsook dhr. Steve Demulder, hoofdcoördinator Stad Brugge als
ambtelijke vertegenwoordigers afgevaardigd.
In hun hoedanigheid zijn zij gemachtigd de vergaderingen van de werkgroepen bij te wonen.
Artikel 3
De gemeente engageert zich om mee te werken aan het opstellen van het regionaal mobiliteitsplan
van de vervoerregio Brugge. Alle gegevens die de gemeente heeft verzameld voor de opmaak van het
gemeentelijk mobiliteitsplan, zullen op eenvoudig verzoek ter beschikking gesteld worden van de
vervoerregioraad in functie van de opmaak van het mobiliteitsplan voor de vervoerregio en/of voor de
voorbereiding van concrete projecten.
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Artikel 4
Het College van Burgemeester en Schepenen wordt belast met de uitvoering van dit besluit.
Artikel 5
Er wordt een afgevaardigde van MBZ opgenomen als adviserend lid in de Vervoerregioraad en in
relevante werkgroepen (bvb. logistiek - vrachttransport).
Artikel 6
Er wordt een afgevaardigde van de Fietsersbond opgenomen als adviserend lid in de Vervoerregioraad
en in relevante werkgroepen (bvb. uitbouw bovenlokaal fietsroutenetwerk - fietssnelwegen).
Artikel 7
Een afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan
• het secretariaat van de vervoerregio Brugge (Koning Albert I-laan 1.2, bus 81 - 8200 Brugge
en/of vervoerregio.brugge@vlaanderen.be)
• de Vlaams Minister van Mobiliteit Ben Weyts, waarbij expliciet gewezen wordt op het bijtreden
van de visie van het Gentse stadsbestuur m.b.t. het respecteren van de gemeentelijke
autonomie
• de leden van het Vlaams Parlement woonachtig in Brugge (dhr. Landuyt, mevr. Soete, mevr.
Van Volcem en dhr. Sintobin).
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2019_GR_00111

Mobiliteit - voornemen tot afschaffing van buurtwegen in
zeehavengebied en in Zeebrugge Dorp.
Goedgekeurd

Artikel 1
De gemeenteraad keurt het voornemen goed om volgende buurtwegen af te schaffen:
• Atlas der Buurtwegen Lissewege:
o Chemin 5 (gedeeltelijk, vanaf het jaagpad op linkeroever van het Boudewijnkanaal tot
einde – kruispunt met buurtweg chemin 24)
o Chemin 6 (gedeeltelijk, van kruispunt met buurtweg chemin 28 tot toenmalige
gemeentegrens Heist)
o Chemin 18 (gedeeltelijk, van actueel kruising met N31 tot kruising buurtweg chemin
21)
o Chemin 20
o Chemin 21 (gedeeltelijk, het segment tussen de huidige straten Evendijk West en
Evendijk Oost)
o Chemin 22
o Chemin 24
o Chemin 25
o Chemin 26
o Chemin 27
o Chemin 31
o Chemin 39
o Chemin 40
o Chemin 41
o Chemin 43
o Chemin 44
o Sentier 54
o Sentier 55
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o Sentier 57
• Atlas der Buurtwegen Dudzele
o Chemin 2 (gedeeltelijk, tussen (en inclusief) A11 en de toenmalige gemeentegrens
Lissewege)
o Chemin 3 (gedeeltelijk, tussen (en inclusief) A11 en de toenmalige gemeentegrens
Lissewege)
o Chemin 6 (gedeeltelijk, tussen (en inclusief) de gracht langsheen de A11 en de
toenmalige gemeentegrens met Ramskapelle)
o Chemin 7 (gedeeltelijk, tussen (en inclusief) het Zuidelijk talud van de A11 en de
voormalige gemeentegrens Ramskapelle)
o Chemin 13 (gedeeltelijk, tussen (en inclusief) het Zuidelijk talud van de A11 en het
Boudewijnkanaal – de toenmalige gemeentegrens Lissewege)
o Chemin 16 (gedeeltelijk, tussen de kruising met buurtweg chemin 6 en (inclusief) de
Zuidelijke langsgracht aan het afrittencomplex aan de A11)
o Chemin 17
o Sentier 26
o Sentier 30 (gedeeltelijk, tussen (en inclusief) de A11 en dan Noordelijk lopend waar
de sentier doodloopt)
• Atlas der Buurtwegen Heist
o Chemin 8
o Chemin 12 (gedeeltelijk, van Evendijk-Oost (die integraal behouden blijft) tot aan de
huidige grens van de gemeente Knokke-Heist)
o Chemin 14
• Atlas der Buurtwegen Ramskapelle
o Chemin 3
o Chemin 5
o Chemin 7
o Chemin 9
o Chemin 10.
Voor een exacte situering van de buurtwegen wordt gewezen naar het situeringsplan PDF _ plan 1
liggingsplan def.pyt - Planblad_1.pdf.
Artikel 2
De gemeenteraad geeft opdracht om conform het Besluit van de Vlaamse Regering van 20 06 2016
een openbaar onderzoek te organiseren waarna de gemeenteraad binnen de 60 dagen na sluiten
openbaar onderzoek definitief beraadslaagt over de afschaffing van de buurtwegen.
De aanplakking van het openbaar onderzoek gebeurt aan de toegangswegen tot Zeebrugge Dorp en
het zeehavengebied.
Artikel 3
Aanvullend aan de aanplakking worden volgende instanties aangeschreven:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

het gemeentebestuur Blankenberge
het gemeentebestuur Damme
het gemeentebestuur Knokke-Heist
het havenbestuur MBZ
de vereniging van havenbedrijven APZI
de gewestwegbeheerder AWV
de waterloopbeheerder Vlaamse Waterweg
de Afdeling Maritieme Toegang
de spoorbeheerder Infrabel
het polderbestuur
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Artikel 4
De deputatie van de provincie West-Vlaanderen ontvangt een afschrift van voorliggend besluit.

12

2019_GR_00112

Mobiliteit - voornemen tot afschaffing van buurtweg 10
(Koolkerke - thans Sint-Pieters).
Goedgekeurd

Artikel 1
De gemeenteraad keurt het voornemen tot de afschaffing van buurtweg 10 (Atlas der Buurtwegen,
voormalige gemeente Koolkerke - thans deelgemeente Sint-Pieters) goed.
Artikel 2
De gemeenteraad geeft opdracht om conform het Besluit van de Vlaamse Regering van 20/06/2016
een openbaar onderzoek te organiseren waarna de gemeenteraad binnen de 60 dagen na sluiten van
het openbaar onderzoek definitief beraadslaagt over de gedeeltelijke afschaffing van de buurtweg.
De aanplakking van het openbaar onderzoek gebeurt bij het begin- en eindpunt van het af te schaffen
gedeelte van de buurtweg.
Artikel 3
De deputatie van de provincie West-Vlaanderen ontvangt een afschrift van voorliggend besluit.

PBB

13

2019_GR_00113

Financiën - jaaractieplannen 2019 Hulpverleningszone 1 advies.
Goedgekeurd

Artikel 1
Er wordt gunstig advies gegeven op de jaaractieplannen 2019 van de Hulpverleningszone Zone 1.

Mercedes Van Volcem

Eigendommen

14

2019_GR_00083

Eigendommen - verkoop oppervlakte van 25,65 m² grond,
gelegen Werfstraat, aan IMEWO.
Goedgekeurd

Artikel 1
Er zal worden overgegaan tot de verkoop van een oppervlakte van 25,65 m² grond, voor het
vernieuwen van de bestaande distributiecabine voor openbaar nut (gas), gelegen te 8000 Brugge,
Werfstraat/Generaal Lemanstraat, gekend bij het kadaster, Komvest, in de 5e Afdeling Brugge, sectie
E, als deel van het perceelnummer 1395 K P0000, zoals aangeduid met gele kleur, Lot 1, op het
opmetingsplan opgemaakt op 4 oktober 2018 door het landmeetkundig bureau Audenaert-Daeninck,
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tegen de prijs van € 5.643,00, aan IMEWO met maatschappelijke zetel gevestigd te 9090 Melle,
Brusselsesteenweg 199 en verder onder de voorwaarden opgenomen in de overeenkomst.
Artikel 2
Alle aan deze verkoop verbonden kosten zijn ten laste van de koper.
Artikel 3
De voorzitter van de gemeenteraad, de algemeen directeur, de financieel directeur en desgevallend
hun vervangers worden gemachtigd om alle stukken in verband met voormelde verkoop te
ondertekenen en om de heer hypotheekbewaarder te ontslaan van de verplichting om ambtshalve
inschrijving te nemen bij de overschrijving van de authentieke akte.
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2019_GR_00086

Eigendommen - openbaar patrimonium - vestiging
erfdienstbaarheid voor overdraaiende wieken over het
jaagpad langsheen het Boudewijnkanaal - i.k.v. de
exploitatie van de windturbine W-11 langsheen de
Pathoekeweg ten voordele van Pathoeke Plus nv goedkeuring.
Goedgekeurd

Artikel 1
De gemeenteraad keurt de overeenkomst goed voor het vestigen van een erfdienstbaarheid voor
overdraaiende wieken van 1 windturbine (W-11) over het jaagpad langsheen het Boudewijnkanaal,
gekend bij het kadaster in de 7e afdeling Brugge, sectie I, met perceelnummer 0067/02, ten voordele
van Pathoeke Plus nv, ondernemingsnummer 0808.101.555, met maatschappelijke zetel gevestigd te
8800 Roeselare, Ter Reigerie 5.
Artikel 2
Alle aan deze erfdienstbaarheid verbonden kosten zijn ten laste van het heersend erf.
Artikel 3
De voorzitter van de gemeenteraad, de algemeen directeur, de financieel directeur en desgevallend
hun vervangers worden gemachtigd om alle stukken in verband met voormelde vestiging van de
erfdienstbaarheid te ondertekenen en om de heer hypotheekbewaarder te ontslaan van de
verplichting om ambtshalve inschrijving te nemen bij de overschrijving van de authentieke akte.
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2019_GR_00114

Eigendommen - onroerend patrimonium - verkaveling
Malehoek (Babbaertstraat Sint-Kruis) - inlijving in het
openbaar domein van gronden en infrastructuurwerken
jegens Vivendo.
Goedgekeurd

Artikel 1
Er zal worden overgegaan tot de kosteloze verwerving jegens de coöperatieve vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid Vivendo, met maatschappelijke zetel te 8200 Brugge (Sint-Andries),
Magdalenastraat 20 bus 1, van gronden en de erop uitgevoerde infrastructuurwerken, gelegen te
8310 Brugge (Sint-Kruis), Verkaveling Malehoek (Babbaertstraat), gekend op het kadaster in de 18e
afdeling Brugge, sectie B, perceelnummer 0351N4 P0000, groot volgens meting 5.250,22 m², zoals
voorgesteld op het opmetingsplan opgemaakt in datum van 30 juli 2017 door
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BVBA Landmeterskantoor Vanden Bussche, te Brugge (Assebroek), voor inlijving in het openbaar
domein en verder volgens de voorwaarden van de bijgevoegde ontwerpakte.
Artikel 2
De instrumenterende ambtenaar wordt gemachtigd de stad Brugge te vertegenwoordigen krachtens
het decreet van 19 december 2014, het Besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 2014 en
het Ministerieel Besluit van de Vlaamse Minister van Begroting, Financiën en Energie van 12 januari
2015 en alle wijzigingsbesluiten.
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2019_GR_00145

Eigendommen - grond Koning Leopold III-laan - verlenging
erfpacht met 10 jaar.
Goedgekeurd

Artikel 1
De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan de hierbij gevoegde voorlopige erfpachtovereenkomst
met N.V. EOS-Invest, met opzegbaarheid door de erfpachtnemer bij het verstrijken van de eerste
vijfjarige periode mits opzegtermijn 1 jaar.
Artikel 2
De voorzitter van de gemeenteraad en de algemeen directeur en desgevallend hun vervangers
worden gemachtigd om alle stukken te ondertekenen in verband met de akte in erfpachtname van de
grond gelegen in de Koning Leopold III-laan te Sint-Andries en kadastraal gekend als perceel 194Y² in
sectie D van de 27e Afdeling.
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2019_GR_00115

Eigendommen - kosteloze verwerving van gronden en
infrastructuurwerken - woonproject Sint-Donaasstraat
(Zeebrugge), jegens Vivendo.
Goedgekeurd

Artikel 1
Er zal worden overgegaan tot de kosteloze verwerving jegens de coöperatieve vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid Vivendo, met maatschappelijke zetel te 8200 Brugge (Sint-Andries),
Magdalenastraat 20 bus 1, van gronden en de erop uitgevoerde infrastructuurwerken, gelegen te
8380 Brugge (Zeebrugge), Sint-Donaasstraat, bekend op het kadaster in de sectie P van de 12e
afdeling, delen van percelen 0056D6 P0000 en 0056Y5 P0000, groot volgens meting 275,14m², zoals
voorgesteld op het metingsplan opgemaakt in datum van 17 juli 2017 door BVBA Vanden Bussche
Projects, te Brugge (Assebroek), voor inlijving in het openbaar domein en verder volgens de
voorwaarden van de bijgevoegde ontwerpakte.
Artikel 2
De instrumenterende ambtenaar wordt gemachtigd de Stad Brugge te vertegenwoordigen krachtens
het decreet van 19 december 2014, het Besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 2014 en
het Ministerieel Besluit van de Vlaamse minister van Begroting, Financiën en Energie van 12 januari
2015 en alle wijzigingsbesluiten.
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2019_GR_00132
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Eigendommen - kosteloze verwerving van gronden en
infrastructuurwerken, Maalse Steenweg (Sint-Kruis),
jegens Vivendo.
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Goedgekeurd
Artikel 1
Er zal worden overgegaan tot de kosteloze verwerving jegens de coöperatieve vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid Vivendo, met maatschappelijke zetel te 8200 Brugge (Sint-Andries),
Magdalenastraat 20 bus 1, van gronden en de erop uitgevoerde infrastructuurwerken, gelegen te
8310 Brugge, Maalse Steenweg, bekend op het kadaster in de sectie D van de 19e afdeling, delen van
percelen 164S7 P0000 en 164V7 P0001, 970m² groot volgens meting, afgebeeld als lot X op het
metingsplan opgemaakt in datum van 20 september 2017 door BVBA Vanden Bussche Projects, te
Brugge (Assebroek), voor inlijving in het openbaar domein en verder volgens de voorwaarden van de
bijgevoegde ontwerpakte.
Artikel 2
De instrumenterende ambtenaar wordt gemachtigd de Stad Brugge te vertegenwoordigen krachtens
het decreet van 19 december 2014, het Besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 2014 en
het Ministerieel Besluit van de Vlaamse minister van Begroting, Financiën en Energie van 12 januari
2015 en alle wijzigingsbesluiten.

Algemeen bestuur
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2019_GR_00116

Algemeen bestuur - IVBO - algemene vergadering van 27
maart 2019 - vaststellen mandaat voor de
vertegenwoordiger.
Goedgekeurd

Artikel 1
De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan de punten op de agenda van de algemene vergadering
van IVBO d.d. 27 maart 2019.
Artikel 2
De gemeenteraad geeft mandaat aan zijn vertegenwoordiger, de heer Paul Jonckheere, om in te
stemmen met alle punten op de dagorder van deze vergadering.
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2019_GR_00119

Algemeen bestuur - IKWV - algemene vergadering 20 maart
2019 - vaststellen mandaat voor de vertegenwoordiger.
Goedgekeurd

Artikel 1
De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan de agendapunten van de algemene vergadering van
IKWV van 20 maart 2019.
Artikel 2
De gemeenteraad geeft zijn vertegenwoordiger, mevr. Sandra Wintein, mandaat om in te stemmen
met alle punten op de dagorde van deze vergadering.
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2019_GR_00117
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Algemeen bestuur - WVI - buitengewone algemene
vergaderingen van 28 februari 2019 - vaststellen mandaat
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voor de vertegenwoordiger.
Goedgekeurd
Artikel 1
De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan de punten op de agenda van de buitengewone
algemene vergadering van de WVI van 28 februari 2019.
Artikel 2
De gemeenteraad geeft mandaat aan zijn vertegenwoordiger, de heer wouter Bossuyt, om in te
stemmen met alle punten op de dagorde van deze vergaderingen.
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2019_GR_00118

Algemeen bestuur - IMEWO - buitengewone algemene
vergadering van 19 maart 2019 - vaststellen mandaat voor
de vertegenwoordiger.
Goedgekeurd

Artikel 1
De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan de agenda van de buitengewone algemene vergadering
van de opdrachthoudende vereniging Imewo d.d. 19 maart 2019, nl:
- statutaire ontslagnemingen en benoemingen.
Artikel 2
De gemeenteraad beslist, na kennisname van het verzaken door de heer Jasper Pillen, het
gemeenteraadsbesluit van 15 januari 2019 te herzien en de heer Pablo Annys aan te duiden om te
zetelen in het Regionaal Bestuurscomité West (ipv Jasper Pillen).
Aldus worden voorgedragen als kandidaat-leden voor het RBC West van de opdrachthoudende
vereniging Imewo:
- de heer Wouter Bossuyt, raadslid
- de heer Pablo Annys, schepen
voor de volledige legislatuur tot aan de vervanging door de eerste algemene vergadering in 2025.
Tevens wordt als kandidaat voor de Raad van Bestuur van de opdrachthoudende vereniging Imewo,
volgende persoon aangeduid:
- de heer Pablo Annys, schepen
voor de volledige legislatuur tot aan de vervanging door de eerste algemene vergadering in 2025.
Artikel 3
Aan de vertegenwoordiger van de stad, de heer Florian De Leersnyder, die zal deelnemen aan de
algemene vergadering van de opdrachthoudende vereniging Imewo op 19 maart 2019 wordt
opgedragen zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van
heden inzake voormelde artikelen 1 en 2 van onderhavige raadsbeslissing.
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2019_GR_00120
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Algemeen bestuur - Interbad - buitengewone algemene
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vergadering 29 maart 2019 - vaststellen mandaat voor de
vertegenwoordiger.
Goedgekeurd
Artikel 1
De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan de punten op de agenda van de bijzondere algemene
vergadering van INTERBAD van 29 maart 2019.
Artikel 2
De gemeenteraad geeft mandaat aan zijn vertegenwoordiger, de heer Karel Scherpereel, om in te
stemmen met alle punten van de dagorde zoals voormeld.

25

2019_GR_00133

Algemeen bestuur - TMVW - buitengewone algemene
vergadering 22 maart 2019 - vaststellen mandaat voor de
vertegenwoordiger.
Goedgekeurd

Artikel 1
De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan de punten op de agenda van de buitengewone
algemene vergadering van TMVW ov van 22 maart 2019.
Artikel 2
De gemeenteraad duidt de heer Schepen Philip Pierins aan als zijn vertegenwoordiger en geeft
mandaat aan zijn vertegenwoordiger, om in te stemmen met alle punten op de dagorde van deze
vergadering.
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2019_GR_00134

Algemeen bestuur - TMVS - buitengewone algemene
vergadering 20 maart 2019 - vaststellen mandaat voor de
vertegenwoordiger.
Goedgekeurd

Artikel 1
De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan de punten op de agenda van de buitengewone
algemene vergadering van TMVS dv van 20 maart 2019.
Artikel 2
De gemeenteraad geeft mandaat aan zijn vertegenwoordiger, mevrouw Brigitte Balfoort, om in te
stemmen met alle punten op de dagorde van deze vergadering.
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2019_GR_00135

Algemeen bestuur - aanvulling vertegenwoordiging IKWV.
Goedgekeurd

Artikel 1
Het besluit van de gemeenteraad van 15 januari 2019 wordt herzien in die zin dat naast mevr. Dolores
David ook de heer Schepen Philip Pierins wordt voorgedragen als kandidaat lid voor de Raad van
Bestuur van IKWV.
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2019_GR_00121

Algemeen bestuur - wijziging vertegenwoordiging TMVW.
Goedgekeurd

Artikel 1
Het besluit van de gemeenteraad van 15 januari 2019 wordt herzien in die zin dat mevrouw Martine
Matthys wordt voorgedragen als kandidaat lid voor de raad van bestuur van TMVW.
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2019_GR_00136

Algemeen bestuur - wijziging vertegenwoordiging SPOOR.
Goedgekeurd

Artikel 1
De gemeenteraad neemt kennis van het feit dat de heer Pablo Annys verzaakt aan zijn aanstelling
namens de stad Brugge in de algemene vergadering en raad van bestuur van SPOOR Brugge.
Artikel 2
De heer Mathijs Goderis wordt aangeduid als vertegenwoordiger van de stad Brugge om te zetelen in
de algemene vergadering en raad van bestuur van SPOOR Brugge.
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2019_GR_00137

Algemeen bestuur - wijziging vertegenwoordiging De
Schakelaar.
Goedgekeurd

Artikel 1
De gemeenteraad neemt kennis van het feit dat de heer Pablo Annys verzaakt aan zijn aanstelling
namens de stad Brugge in de algemene vergadering en raad van bestuur van De Schakelaar.
Artikel 2
De heer Mathijs Goderis wordt aangeduid als vertegenwoordiger van de stad Brugge om te zetelen in
de algemene vergadering en raad van bestuur van De Schakelaar.
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2019_GR_00138

Algemeen bestuur - wijziging vertegenwoordiging 't SAS.
Goedgekeurd

Artikel 1
De gemeenteraad neemt kennis van het feit dat de heer Pablo Annys verzaakt aan zijn aanstelling
namens de stad Brugge in de algemene vergadering en raad van bestuur van 't SAS.
Artikel 2
De heer Pascal Ennaert wordt aangeduid als vertegenwoordiger van de stad Brugge om te zetelen in
de algemene vergadering en raad van bestuur van 't SAS.

Openbaar domein

32

2019_GR_00078
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Openbaar domein - raamcontract voor vernieuwen van de
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voegvulling of herbestraten van wegen in de binnenstad ontwerp - wijze van gunnen - goedkeuring.
Goedgekeurd
Artikel 1
Het ontwerp voor vernieuwen van de voegvulling of herbestraten van wegen in de binnenstad en de
wijze van gunnen, openbare procedure, worden goedgekeurd.
Artikel 2
De projectkost wordt budgettair bepaald op 350.000 euro incl. btw voor de basisopdracht en voor elke
verlenging.
Artikel 3
De kosten worden benomen op beleidsitem BI020002, actie RB020002, rekening 22400007.
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2019_GR_00094

Openbaar domein - raamcontract onderhouds- en
herstellingswerken aan wegen - ontwerp - wijze van
gunnen - goedkeuring.
Goedgekeurd

Artikel 1
Het ontwerp en de wijze van gunnen, openbare procedure, voor het aanstellen van een
onderhoudsaannemer worden goedgekeurd. Het contract kan 3 maal verlengd worden.
Artikel 2
De uitgave wordt budgettair beperkt tot 413.223,10 excl. btw en excl. herziening of 500.000,00 incl.
btw en excl. herziening.
Artikel 3
De geraamde kosten worden benomen op beleidsitem BI020002, actie RB020002, rekening 61469000.
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2019_GR_00122

Openbaar domein - Stationsomgeving - onderdoorgang
Stationslaan- kosten Tuc Rail - verrekening 2.
Goedgekeurd

Artikel 1
Een bijkomend krediet geraamd op 8.264,46 euro excl. btw of 10.000 euro incl. btw wordt met BW1
2019 verschoven van het reguliere budget voor werken naar het budget voor studies aan de
stationsomgeving.
Artikel 2
Het nieuw gunningsbedrag voor de studie- en extra toezichtskosten van de werken "onderdoorgang in
de Stationslaan met fietsbruggen naar Boeveriestraat" voor Infrabel bedraagt 648.909,39 euro excl.
btw of 785.180,36 euro incl. btw.
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2019_GR_00123
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Artikel 1
De eindverrekening voor de inrichting van het domein ‘Les Acacias’ uit Sint-Andries wordt aanvaard
voor 167.425,05 euro excl. btw of 202.584,31 euro incl. btw.
Artikel 2
De nieuwe aannemingssom voor Tuinen Silvère Vandeputte (btw-nr. BE0423481808) uit Deerlijk
bedraagt 167.425,05 euro excl. btw of 202.584,31 euro incl. btw.
Artikel 3
De werken in meer t.b.v. 16.180,45 euro excl. btw of 19.578,34 euro incl. btw worden goedgekeurd.
Artikel 4
Het krediet van 16.180,45 euro excl. btw of 19.578,34 euro incl. btw wordt benomen op rekening
22010007, beleidsitem BI011911, actie A0025.

Philip Pierins

Toerisme
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2019_GR_00142

Toerisme - Meeting in Brugge vzw - wijziging statuten vertegenwoordiging in bestuursorganen - mandaat aan de
schepen voor toerisme.
Goedgekeurd

Artikel 1
Er wordt goedkeuring verleend aan de voorgestelde statutenwijziging naar bijgevoegd ontwerp.
Artikel 2
Alle Gemeenteraadsleden, uitgezonderd de vertegenwoordiger van de stad, Schepen Philip Pierins,
worden aangeduid als de vertegenwoordigers van de lokale gemeenschap in de Algemene
Vergadering van Meeting in Brugge.
Artikel 3
De vertegenwoordiger van de stad, schepen Philip Pierins, wordt gemandateerd om in de Algemene
Vergadering van Meeting in Brugge volgende punten goed te keuren:
1) Het verslag van de Algemene Vergadering van 18/12/18
2) De nieuwe statuten naar bijgevoegd ontwerp
3) Aanstelling van volgende toegetreden leden als waarnemer in de Raad van Bestuur: Lucas Bakx,
Janick Maertens, Thomas Berteloot, Katelijne Haelters, Kattrien Van Eeckhoutte, Wim Van Besien.

Ann Soete

Onderwijs
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2019_GR_00143

Onderwijs - Academie voor Schone Kunsten (KSO) maximumcapaciteit schooljaar 2019-2020 - goedkeuring.
Goedgekeurd

Artikel 1
Het voorstel om voor het schooljaar 2019-2020 de maximumcapaciteit vast te leggen voor de
stedelijke Academie voor Schone Kunsten (KSO) en de directeur het mandaat te geven om die nadien
desgewenst op te trekken en een structuuronderdeel volzet te verklaren of de volzetverklaring ervan
op te heffen, wordt goedgekeurd.
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2019_GR_00144

Onderwijs - voorstel hervorming voor de Stedelijke
Academie voor Schone Kunsten (KSO), vanaf 1 september
2019 - goedkeuring.
Goedgekeurd

Artikel 1
Het voorstel met betrekking tot de onderwijshervorming voor de Stedelijke Academie voor Schone
Kunsten (KSO) met ingang van 1 september 2019, de vernieuwde lessentabellen inbegrepen, wordt
goedgekeurd.

Nico Blontrock

Musea
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2019_GR_00093

Musea - beheersovereenkomst 2019-2023 met Vlaamse
Gemeenschap - goedkeuring.
Goedgekeurd

Artikel 1
De gemeenteraard geeft haar goedkeuring aan de beheersovereenkomst Musea Brugge 2019-2023
met de Vlaamse Gemeenschap voor de werking als landelijk ingedeeld museum.
Artikel 2
De voorzitter van de gemeenteraad, de algemeen directeur en de schepen van cultuur ondertekenen
de beheersovereenkomst Musea Brugge 2019-2023 met de Vlaamse Gemeenschap voor de werking
als landelijk ingedeeld museum.

Cultuurbeleidscoördinator
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2019_GR_00124
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Cultuurbeleidscoördinator - vzw Brugge Plus - begroting
2019 - mandaat aan de Burgemeester voor de algemene
vergadering van vzw Brugge Plus.
Goedgekeurd
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Artikel 1
De gemeenteraad geeft mandaat aan de Burgemeester om in de algemene vergadering van Brugge
Plus vzw de begroting van 2019 goed te keuren.
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2019_GR_00126

Cultuurbeleidscoördinator - vzw Brugge Plus - wijziging
statuten - mandaat aan de Burgemeester.
Goedgekeurd

Artikel 1
De Gemeenteraad geeft mandaat aan de Burgemeester om de gewijzigde statuten goed te keuren in
de Algemene Vergadering van Brugge Plus vzw.
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2019_GR_00125

Cultuurbeleidscoördinator - Kenniscentrum vzw - begroting
2019 - goedkeuring.
Goedgekeurd

Artikel 1
De gemeenteraad geeft mandaat aan de burgemeester om in de algemene vergadering van
Kenniscentrum vzw de begroting van 2019 goed te keuren.
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2019_GR_00127

Cultuurbeleidscoördinator - Kenniscentrum vzw - wijziging
statuten - mandaat aan de Burgemeester.
Goedgekeurd

Artikel 1
De gemeenteraad geeft mandaat aan de Burgemeester om de gewijzigde statuten goed te keuren in
de Algemene Vergadering van Kenniscentrum vzw.
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2019_GR_00128

Cultuurbeleidscoördinator - Vlaamse Kunstcollectie vzw wijziging statuten.
Goedgekeurd

Artikel 1
De gemeenteraad keurt de nieuwe statuten van de Vlaamse Kunstcollectie goed.
Artikel 2
De gemeenteraad mandateert haar vertegenwoordigers om de nieuwe statuten goed te keuren in de
Algemene Vergadering van de Vlaamse Kunstcollectie.
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2019_GR_00139
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Cultuurbeleidscoördinator - Heilig Bloedprocessie vzw aanduiden van de vertegenwoordigers in de
bestuursorganen.
Goedgekeurd
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Artikel 1
Worden voorgedragen als vertegenwoordigers bij de vzw Heilig Bloedprocessie:
Algemene Vergadering, 5 vertegenwoordigers.
Voor CD&V: Nico Blontrock, Schepen voor Cultuur
Voor sp.a-de Brugse Lijst: Philip Pierins, Schepen voor Toerisme
Voor Open VLD Plus: Ann Soete, Schepen Burgerzaken en Onderwijs
Voor de Cluster Cultuur: Lieve Moeremans, Directeur Brugge Plus vzw
Voor de Cluster Toerisme: Carine Decroos, Adjunct-Toerismemanager
Raad van bestuur, 2 vertegenwoordigers.
Schepen voor Cultuur, Nico Blontrock
Directeur Brugge Plus, Lieve Moeremans

Bibliotheek
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2019_GR_00129

Bibliotheek - samenstellingswijze beheersorgaan goedkeuring.
Goedgekeurd

Artikel 1
De voorgestelde samenstellingswijze en het bijhorende organieke reglement van het Beheersorgaan
van de Openbare Bibliotheek Brugge worden goedgekeurd.

Archief
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2019_GR_00080

Archief - straatbenamingen - principebeslissing.
Goedgekeurd

Artikel 1
De gemeenteraad keurt volgende straatnamen principieel goed:

1. Sint-Jozef/Koolkerke
Verkaveling uitgevend op de Zagersweg en de. A. Grosséstraat, twee straatnamen en twee uitlopers:
- Vijf Ringenstraat, bestaand toponiem naar de herberg De Vijf Ringen, voor de grote straat in
lussen met uitlopers
- Kommekenstraat, bestaand toponiem naar de herberg Het Kommeken, voor de korte, gekromde
straat
- Zagersweg voor beide uitlopers die op de Zagersweg aansluiten, 2x 4 huizen.

2. Sint-Michiels
Verkaveling langs de Groene-Poortdreef, Sint-Michiels, één straatnaam:
- Jeanne De Beirstraat, naar de Brugse vrouw (echtgenote van Arthur De Beir, geb. Anne Jeanne
Lowyck, Brugge 1874-1971), voor haar rol als spionne in beide Wereldoorlogen.
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3. Sint-Pieters
Aanpalende verkavelingen Duivenkeet en Blauwe Torenpoort langs de Blankenbergse steenweg, vijf
straatnamen waarvan één de verlenging is van de Blauwhuisstraat:
- Reudengoedstraat voor de verbindingsweg Duivenkeet en Blauwe Torenpoort tot aan de
Blankenbergse steenweg, naar de hofstee Rueden goedt, een leengoed van de familie de Ruede
(1365)
- Rietzangerstraat, Boompieperstraat en Tuinfluiterstraat voor de drie andere straatnamen,
naar zangvogels die vaak in dit poldergebied broeden of verblijven.

4. Brugse binnenstad
Park tussen Julius en Maurits Sabbestraat en Hof Dejonghe, zoals overeengekomen tussen de vorige
eigenaars en de stad:
- naambord Hof Dejonghe aan de toegang vanaf Langerei (tudorboogpoort)
- naambord Hof Campers aan de toegang vanaf de J.& M. Sabbestraat (zijkant directeurswoning).

Franky Demon

Directie en algemene zaken

36

2019_GR_00087

Ruimtelijke ordening - Gecoro - legislatuur 2019-2024 samenstelling.
Goedgekeurd

Artikel 1
Naar elk uittredend lid word een bedankingsbrief gestuurd en worden de modaliteiten inzake
aanstelling nieuwe Gecoro meegedeeld.
Artikel 2
De inhoud van het publicatievoorstel tot inwachting van kandidaturen voor deskundigen en het
voorstel m.b.t. de oproep worden goedgekeurd.
Artikel 3
De gemeenteraad beslist om de maatschappelijke vertegenwoordiging cfr. de
gemeenteraadsbeslissing van 29 januari 2013 te herbevestigen.

Unesco

37

2019_GR_00088

Restauratietoelage - Ezelstraat 22 - definitieve toekenning uitbetaling subsidiebedrag.
Goedgekeurd

Artikel 1

Aan De Voetzaak bvba wordt een toelage van 6.579,12 euro toegekend als stadstussenkomst
voor de restauratiewerken aan de mozaïekvloer van het pand Ezelstraat 22, 8000 Brugge.
Deze kunstige herstelling wordt beschouwd als zijnde uitgevoerd wegens openbaar nut.
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Artikel 2

Ingeval van verkoop van het gebouw binnen een periode van 10 jaar na datum van uitbetaling
van de toelage, is deze integraal terug te betalen door de verkrijger.
Artikel 3
Deze uitgave zal benomen worden op beleidsitem BI072000, actie RB072000, rekening 66410000
2019.
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2019_GR_00089

Restauratietoelage - Kardinaal Mercierstraat 55 definitieve toekenning - uitbetaling subsidiebedrag.
Goedgekeurd

Artikel 1

Aan dhr. en mevr. Stijn Boone – Olga De Jong wordt een toelage van 18.750,00 euro
toegekend als stadstussenkomst voor de restauratiewerken aan de straatgevel van het pand
Kardinaal Mercierstraat 55, 8000 Brugge.
Deze kunstige herstelling wordt beschouwd als zijnde uitgevoerd wegens openbaar nut.
Artikel 2

De stadstoelage wordt slechts uitbetaald na het verlijden van een akte van erfdienstbaarheid
"non-modificandi" op de gerestaureerde delen. Deze akte zal ook voorzien dat de Stad Brugge
het recht heeft om de nodige werken uit te voeren op kosten van de eigenaars die hun
verbintenissen niet naleven. De kosten van deze akte vallen voor de helft ten laste van het
stadsbestuur.
Artikel 3

Ingeval van verkoop van het gebouw binnen een periode van 10 jaar na datum van uitbetaling
van de toelage, is deze integraal terug te betalen door de verkrijger. De erfdienstbaarheid
"non-modificandi" blijft gevestigd.
Artikel 4
Deze uitgave zal benomen worden op beleidsitem BI072000, actie RB072000, rekening 66420000
2019.
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2019_GR_00090

Restauratietoelage - Pater Damiaanstraat 13 - definitieve
toekenning - uitbetaling subsidiebedrag.
Goedgekeurd

Artikel 1
Aan Dhr. Lieven De Baere en Mevr. Katelijne Druyts (Goudenregenlaan 6, 9850 Nevele), wordt een
toelage van 14.673,72 euro toegekend als stadstussenkomst voor de herstellingswerkzaamheden aan
de gevels en bedaking van het pand Pater Damiaanstraat 13, 8000 Brugge.
Deze kunstige herstelling wordt beschouwd als zijnde uitgevoerd wegens openbaar nut.
Artikel 2
De stadstoelage wordt slechts uitbetaald na het verlijden van een akte van erfdienstbaarheid "nonmodificandi" op de gerestaureerde delen. Deze akte zal ook voorzien dat de stad Brugge het recht
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heeft om de nodige werken uit te voeren op kosten van de eigenaars die hun verbintenissen niet
naleven. De kosten van deze akte vallen voor de helft ten laste van het stadsbestuur.
Artikel 3
Ingeval van verkoop van het gebouw binnen een periode van 10 jaar na datum van uitbetaling van de
toelage, is deze integraal terug te betalen door de verkrijger. De erfdienstbaarheid "non-modificandi"
blijft gevestigd.
Artikel 4
Deze uitgave zal benomen worden op beleidsitem BI072000, actie RB072000, rekening 66420000
2019.
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2019_GR_00140

Restauratietoelage - Prins Leopoldstraat 2 - definitieve
toekenning - uitbetaling subsidiebedrag.
Goedgekeurd

Artikel 1
Aan Waffco Invest NV (Dhr. Guido Cocquyt, Prins Leopoldstraat 22/1, 8310 Brugge) wordt een
toelage van 18.750,00 euro toegekend als stadstussenkomst voor de herstellingswerkzaamheden aan
de gevels en bedaking van het pand Prins Leopoldstraat 2, 8310 Brugge.
Deze kunstige herstelling wordt beschouwd als zijnde uitgevoerd wegens openbaar nut.
Artikel 2
De stadstoelage wordt slechts uitbetaald na het verlijden van een akte van erfdienstbaarheid "nonmodificandi" op de gerestaureerde delen. Deze akte zal ook voorzien dat de stad Brugge het recht
heeft om de nodige werken uit te voeren op kosten van de eigenaars die hun verbintenissen niet
naleven. De kosten van deze akte vallen voor de helft ten laste van het stadsbestuur.
Artikel 3
Ingeval van verkoop van het gebouw binnen een periode van 10 jaar na datum van uitbetaling van de
toelage, is deze integraal terug te betalen door de verkrijger. De erfdienstbaarheid "non-modificandi"
blijft gevestigd.
Artikel 4
Deze uitgave zal benomen worden op beleidsitem BI072000, actie RB072000, rekening 66410000
2019.
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2019_GR_00141

Restauratietoelage - Torhoutse Steenweg 31 - definitieve
toekenning - uitbetaling subsidiebedrag.
Goedgekeurd

Artikel 1
Aan Dhr. en Mevr. Ghyssaert – de Rycke (Torhoutse Steenweg 31, 8200 Brugge) wordt een toelage
van 16.829,40 euro toegekend als stadstussenkomst voor de herstellingswerkzaamheden aan de
gevels en bedaking van het pand Torhoutse Steenweg 31, 8200 Brugge.
Deze kunstige herstelling wordt beschouwd als zijnde uitgevoerd wegens openbaar nut.
Artikel 2
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De stadstoelage wordt slechts uitbetaald na het verlijden van een akte van erfdienstbaarheid "nonmodificandi" op de gerestaureerde delen. Deze akte zal ook voorzien dat de stad Brugge het recht
heeft om de nodige werken uit te voeren op kosten van de eigenaars die hun verbintenissen niet
naleven. De kosten van deze akte vallen voor de helft ten laste van het stadsbestuur.
Artikel 3
Ingeval van verkoop van het gebouw binnen een periode van 10 jaar na datum van uitbetaling van de
toelage, is deze integraal terug te betalen door de verkrijger. De erfdienstbaarheid "non-modificandi"
blijft gevestigd.
Artikel 4
Deze uitgave zal benomen worden op beleidsitem BI072000, actie RB072000, rekening 66420000
2019.

Minou Esquenet

Gebouwen
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2019_GR_00084

Stadsgebouwen - raamcontract veiligheidscoördinatie instappen nieuw contract Farys met Struktuur vanaf 18
december 2018 - goedkeuring.
Goedgekeurd

Artikel 1
Het instappen in het raamcontract voor 4 jaar voor de veiligheidscoördinatie, dat Farys met de bvba
Struktuur heeft afgesloten, wordt goedgekeurd voor de periode vanaf 18 december 2018 tot en met
17 december 2022.
Artikel 2
Het nodige krediet wordt per dossier benomen van het totale krediet van het desbetreffende werk.
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2019_GR_00130

Stadsgebouwen - uitvoeren van buitenschilderwerken aan
de Smedenpoort, Smedenstraat 75 - ontwerp - wijze van
gunnen - goedkeuring.
Goedgekeurd

Artikel 1
Het ontwerp en de lastvoorwaarden van het dossier "uitvoeren van buitenschilderwerken aan de
Smedenpoort, Smedenstraat 75 te 8000 Brugge", geraamd op 132.126,58 (incl. btw), wordt
goedgekeurd.
Artikel 2
De wijze van gunnen met name openbare procedure wordt goedgekeurd.
Artikel 3
Het krediet van 132.126,58 euro (incl. btw) wordt benomen op 2019 - T11753 - BI011908 - rekening
22142007 - RB011908.
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Martine Matthys

Personeelsdienst

56

2019_GR_00096

Personeel & organisatie - wijziging rechtspositieregeling
voor de personeelsleden van stad Brugge - opname
terbeschikkingstelling - goedkeuring.
Goedgekeurd

Artikel 1
Artikel 266bis en artikel 266ter betreffende terbeschikkingstelling worden toegevoegd aan de
rechtspositieregeling voor de personeelsleden van stad Brugge.
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2019_GR_00097

Personeel & organisatie - decreet lokaal bestuur beheersovereenkomsten Stad-OCMW (Cluster Zorg en
Welzijn, Musea, Archief) - goedkeuring.
Goedgekeurd

Artikel 1
De gemeenteraad keurt de beheersovereenkomst tussen de Stad Brugge en het OCMW Brugge i.k.v.
de werking van de cluster Zorg en Welzijn goed.
Artikel 2
De gemeenteraad keurt de beheersovereenkomst tussen het OCMW Brugge en de Stad i.k.v. het
beheer van kunstpatrimonium van het OCMW door de musea van de Stad goed.
Artikel 3
De gemeenteraad keurt de beheersovereenkomst tussen de Stad Brugge en het OCMW Brugge i.k.v.
de werking van het gezamenlijk archief goed.

INTERPELLATIES
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2019_GR_00082

Interpellaties

Artikel 1
Raadslid Sandrine De Crom interpelleert over de buskotjes aan de achterkant van het station.
Raadslid Geert Van Tieghem komt tussen. Schepen Philip Pierins antwoordt.
Artikel 2
a) Raadslid Pol Van Den Driessche interpelleert over wat de nieuwe aanpak van het stadsbestuur is
tegenover de problematiek van illegal transmigranten in en rond Zeebrugge. Waarom veranderde men
van koers en welke gevolgen kan dit hebben?
b) Raadslid Stefaan Sintobin interpelleert over de aanpak van illegalen in Zeebrugge.
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Raadsleden Raf Reuse, Jean-Marie De Plancke, Pascal Ennaert en Pieter Marechal komen tussen. De
burgemeester antwoordt.
Artikel 3
Raadslid Martine Bruggeman licht het voorstel toe m.b.t. "de naam Etienne Vermeersch moet blijven
voortleven in Sint-Michiels".
Raadsleden Janos Braem en Pieter Marechal komen tussen.
De gemeenteraad besluit om de suggestie verder te laten onderzoeken.
Artikel 4
a) Raadslid Janos Braem licht het voorstel van beslissing toe m.b.t. het klimaatplan Brugge.
Raadsleden Stefaan Sintobin, Pascal Ennaert, Jasper Pillen en Pieter Marechal komen tussen. Schepen
Minou Esquenet antwoordt.
Er wordt gestemd over het voorstel van Groen, de uitslag is als volgt:
• CD&V, sp.a de Brugse Lijst, Open VLD Plus en N-VA stemmen tegen.
• Vlaams Belang onthouding.
• Groen stemt voor.
Bijgevolg is het voorstel verworpen.
b) Raadslid Dirk Barbier interpelleert over de streefcijfers van het klimaatplan.
c) Raadslid Nele Caus interpelleert over Tiny Forest(s) in Brugge.
Raadsleden Raf Reuse en Janos Braem komen tussen. Schepen Minou Esquenet antwoordt.
Artikel 5
Raadslid Karin Robert interpelleert over het evenwicht tussen toeristische groei en leefbaarheid.
Schepen Philip Pierins antwoordt.
Artikel 6
Raadslid Sandrine De Crom interpelleert over 5G in Brugge.
Schepen Minou Esquenet antwoordt.
Artikel 7
a) Raadslid Nele Caus interpelleert over de uitzondering van het terrassenreglement in Brugge.
b) Raadslid Sandrine De Crom interpelleert over zomerterrasjes in de Geldmuntstraat.
Raadsleden Sandra Wintein en Jos Demarest komen tussen. De burgemeester antwoordt.

AKTEN EN MEDEDELINGEN

Dirk De fauw

Politie/verkeerszaken
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2019_GR_00079

Politie - verslag Stedelijke Werkgroep Verkeer van 11
december 2018 - kennisname.
Kennis genomen

Artikel 1
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De gemeenteraad neemt kennis van het verslag van de Stedelijke Werkgroep Verkeer d.d. 11
december 2018.
Artikel 2
De gemeenteraad neemt kennis van de beslissing van het college d.d. 18-12-2018 waarin het college
de in het verslag voorgestelde maatregelen goedkeurt, doch met uitzondering van:
• pt. 12: Pastoriestraat - niet ingaan op advies SWV en wel parkeerplaats voor personen met
een beperking aanbrengen.
• pt. 14: Duivenkete - niet ingaan op advies SWV en geen parkeerverbod onpare nummers
invoeren.
• pt. 25: Sint-Jansstraat - advies SWV volgen en geen bord plaatsen.

Pablo Annys

OCMW/financiën
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2019_GR_00091

OCMW - budgetwijziging 2018 nr. 2 van OCMW Brugge,
Mintus en SVK - kennisname.
Kennis genomen

Artikel 1
De gemeenteraad neemt kennis van de budgetwijzigingen 2018 nr. 2 van het OCMW-Brugge,
Zorgvereniging Brugge - Mintus en Vereniging SVK.
Artikel 2
Het OCMW Brugge, Mintus, Vereniging SVK en de provinciegouverneur worden van deze beslissingen
ingelicht.

BESLOTEN ZITTING

Dirk De fauw

Politie/arbeidsongevallen
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2019_GR_00109

Politie - consolidatie arbeidsongevallen - goedkeuring.
Goedgekeurd
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2019_GR_00110

Politie - consolidatie arbeidsongevallen - goedkeuring.
Goedgekeurd

Politie/personeelsbeheer
63

2019_GR_00101
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Politie - opruststelling van een hoofdinspecteur van politie
met ingang van 1 juni 2019.
Goedgekeurd
25/26
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2019_GR_00102

Politie - opruststelling van een commissaris van politie met
ingang van 1 mei 2019.
Goedgekeurd
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2019_GR_00103

Politie - operationeel kader - benoeming via mobiliteit van
één commissaris van politie - officierenkader - diensthoofd
evenementenbeheer - goedkeuring.
Goedgekeurd
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2019_GR_00107

Politie - CALog-kader - erkenning van externe
beroepservaring - niveau C - teammedewerker onthaal goedkeuring.
Goedgekeurd

Martine Matthys

Personeelsdienst
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2019_GR_00081

Personeel & organisatie - cluster omgeving/leefmilieu aanduiding van een gemeentelijk omgevingsambtenaar.
Goedgekeurd
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2019_GR_00131

Personeel & organisatie - cluster economie en
onderwijs/dienst economie - aanduiding van een
gemeentelijk omgevingsambtenaar.
Goedgekeurd
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2019_GR_00095

Personeel & organisatie - aanwijzing van vier vaststellers
gemeentelijke administratieve sancties.
Goedgekeurd
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