Gemeenteraad
Besluitenlijst

Zitting van 26 maart 2019

OPEN ZITTING

Dirk De fauw

Communicatie en citymarketing

1

2019_GR_00173

Communicatie en citymarketing - beleidsprogramma 20192024 - goedkeuring.
Goedgekeurd

Artikel 1
De gemeenteraad keurt het beleidsprogramma goed.

Politie/middelenbeheer

2

2019_GR_00149

Politie - aankoop 45 bodycams met bijhorende softwareinfrastructuur - voorstel - wijze van gunnen - goedkeuring.
Goedgekeurd

Artikel 1
De aankoop van 45 bodycams met bijhorende laders en software-infrastructuur wordt goedgekeurd
en zal aangekocht worden via het raamcontract van de PZ Mechelen bij de firma Vandeputte Safety
Experts, Binnensteenweg 160 te 2530 Boechout.
Artikel 2
De uitgave van 43.183,69 euro, btw inbegrepen, zal benomen worden op begrotingsartikel
33030/744-51/2019 BU en wordt gefinancierd met eigen middelen.
Artikel 3
De jaarlijks terugkerende uitgave van 2.235,50 euro voor het onderhoudscontract zal benomen
worden op artikel 33030/124-06/2020 GU en volgende.

Europese cel

3

2019_GR_00154
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Europese cel - FLAVOUR - kennisname goedkeuring

1/15

subsidieproject en ondertekening
samenwerkingsovereenkomst.
Goedgekeurd
Artikel 1
De gemeenteraad neemt kennis van de goedkeuring van het project FLAVOUR binnen het Interreg 2
seas programma.
Artikel 2
De gemeenteraad keurt de ondertekening van de partnerschapsovereenkomst en de 'shared cost
agreement' met de leadpartner KOMOSIE goed.

4

2019_GR_00155

Europese cel - 'Age'In' - kennisname goedkeuring Europees
subsidie project 'AGE INdependently' en ondertekening
samenwerkingsovereenkomst.
Goedgekeurd

Artikel 1
De gemeenteraad neemt kennis van de goedkeuring van het Europese subsidieproject 'Age'In'.
Artikel 2
De gemeenteraad gaat akkoord met de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst.
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2019_GR_00156

Europese cel - 'Shifft' - kennisname goedkeuring Europees
subsidie project 'Sustainable Heating: Implementation of
Fossil-Free Technologies' en ondertekening
samenwerkingsovereenkomst.
Goedgekeurd

Artikel 1
De gemeenteraad neemt kennis van de goedkeuring van het Europese subsidieproject 'SHIFFT'.
Artikel 2
De gemeenteraad gaat akkoord met de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst.

Mercedes Van Volcem

Fiscaliteit

6

2019_GR_00170

Financiën - belastingreglement op het gebruik van de
openbare weg en/of openbaar domein - wijziging
reglement 2019 - goedkeuring.
Goedgekeurd

Artikel 1
De gemeenteraad keurt het ontwerpreglement zoals in bijlage goed.
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Eigendommen

7

2019_GR_00146

Eigendommen - verkoop oppervlakte van 27,01 m² grond,
voor vernieuwing HS-cabine, gelegen te Brugge,
Xaverianenstraat, aan IMEWO.
Goedgekeurd

Artikel 1
Er zal worden overgegaan tot de verkoop van een oppervlakte van 21,01 m² grond, voor het
vernieuwen en de uitbreiding van de bestaande distributiecabine voor openbaar nut (elektriciteit),
gelegen te 8200 Brugge, langsheen de Xaverianenstraat, thans gekend bij het kadaster,
Xaverianenstraat 1+, Xaverianenstraat 3, Xaverianenstraat 1, in de 24 e Afdeling Brugge, sectie A, als
delen van de perceelnummers 0803 C P0000, 0803 B P0000 en 0414 M P0000, met gereserveerd
perceelidentificatienummer A 0806 A P0000, zoals aangeduid met rode omlijning en de letters ABCDE
op het plan, opgemaakt op 24 oktober 2018, door het Landmeetkundig bureau Teccon +, tegen de
prijs van € 5.672,10, 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 Stad en OCMW Brugge, de financieel
directeur en desgevallend hun vervangers worden gemachtigd om alle stukken in verband met
voormelde verkoop te ondertekenen en om de Algemene Administratie Patrimoniumdocumentatie te
ontslaan van de verplichting om ambtshalve inschrijving te nemen bij de overschrijving van de
authentieke akte.

8

2019_GR_00159 Eigendommen - bouwproject Forum, Caroline
Poppstraat/Hervé Stalpaertstraat (Assebroek) - inlijving in
het openbaar domein van gronden en infrastructuurwerken
jegens Vivendo.
Goedgekeurd

Artikel 1
Er wordt 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 in het
bouwproject Forum, gelegen te 8310 Brugge (Sint-Kruis), Caroline Poppstraat / Hervé Stalpaertstraat,
gekend op het kadaster in de 22e afdeling Brugge, sectie C, perceelnummer 0153R7 P0000
(speelplein), en delen van perceelnummer 0153M6 P0001 (parkeer- en groenzone), voorgesteld als
loten A en B op het opmetingsplan opgemaakt in datum van 1 september 2017 door
BVBA Landmeterskantoor Vanden Bussche, voor inlijving in het openbaar domein en verder volgens
de voorwaarden van de bijgevoegde akte.
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
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het Ministerieel Besluit van de Vlaamse Minister van Begroting, Financiën en Energie van 12 januari
2015 en alle wijzigingsbesluiten.

9

2019_GR_00160

Eigendommen - verkaveling Abdijbekestraat 'De oude
Klokke' (Sint-Andries) - inlijving in het openbaar domein
van gronden en infrastructuurwerken.
Goedgekeurd

Artikel 1
Er wordt overgegaan tot de kosteloze verwerving van gronden en de erop uitgevoerde
infrastructuurwerken gelegen te 8200 Brugge (Sint-Andries), Abdijbekestraat, jegens de nv Finspico,
met maatschappelijke zetel te 2018 Antwerpen, Quinten Matsijslei 36, en ondernemingsnummer
0472.246.181; bekend op het kadaster in de 27e afdeling Brugge, sectie, perceelnummers 0464Y
P0000, 0470L P0000, 0466K P0000, 0470V3 P0000, en delen van de percelen 0470G7 P0000 en
0470K7 P0000, groot volgens meting 9.388,93 m², zoals voorgesteld op het opmetingsplan
opgemaakt op 21 november 2017 door landmeter-expert Chris Vanden Bussche, voor inlijving in het
openbaar domein, volgens de voorwaarden van bijgevoegde akte.
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2019_GR_00161

Eigendommen - kosteloze verwerving van gronden en
infrastructuurwerken gelegen Kammakersstraat-Paalstraat
jegens Vivendo.
Goedgekeurd

Artikel 1
Er wordt 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
8000 Brugge, Kammakersstraat / Paalstraat, bekend op het kadaster in de sectie D van de 4e
afdeling, perceel nummer 1209 K2 P0000, groot volgens meting als volgt:
lot 1: 1,07 m²,
lot 2: 90,85 m²,
lot 3: 17,51 m²,
lot 4: 27,32 m²,
zoals voorgesteld op het metingsplan opgemaakt op 16 september 2016 door BVBA Vanden Bussche
Projects, voor inlijving in het openbaar domein en verder volgens de voorwaarden van de bijgevoegde
akte.
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_00162
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Eigendommen - kosteloze verwerving van gronden en
infrastructuurwerken gelegen te Lissewege, in het
bouwproject Stationsstraat-Lisseweegs Vaartje (Alfons
Stynsstraat), jegens Vivendo en eigenaars Pol Dhondstraat
6, 8, 10, 16, 18, 20, 22 en 24.
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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 in het
bouwproject Stationsstraat - Lisseweegs Vaartje (Alfons Stynsstraat), gelegen te 8380 Brugge
(Lissewege), bekend op het kadaster in de sectie D van de 14e afdeling, deel van perceel 0766R4
P0000 en deel van perceel 0766X4 P0000, 2.986,07 m² groot volgens meting, zoals voorgesteld op
het opmetingsplan opgemaakt 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
Er zal worden overgegaan tot de kosteloze verwerving van gronden en infrastructuurwerken in het
bouwproject Stationsstraat - Lisseweegs Vaartje, gelegen te 8380 Brugge (Lissewege), bekend op het
kadaster in de sectie D van de 14 afdeling voor een oppervlakte van:
• 7,55 m² uit perceel
Dhondtstraat 6,
• 3,25 m² uit perceel
Dhondstraat 8,
• 1,61 m² uit perceel
Dhondstraat 10,
• 0,03 m² uit perceel
• 1,08 m² uit perceel
Dhondstraat 18,
• 3,17 m² uit perceel
Dhondstraat 20,
• 4,25 m² uit perceel
• 4,25 m² uit perceel
Dhondstraat 24,

0756P2 P0000 jegens de heer en mevrouw Laplasse - Six, Pol
0756N2 P0000 jegens de heer en mevrouw Lannoy - Gheselle, Pol
0756M2 P0000 jegens de heer en mevrouw Pyra - Decorte, Pol
0756H2 P0000 jegens mevrouw Ronse, Pol Dhondstraat 16,
0756G2 P0000 jegens de heer en mevrouw De Leu - Vermander, Pol
0756F2 P0000 jegens de heer en mevrouw Huyghebaert - Gilliaert, Pol
0757D2 P0000 jegens mevrouw De Cock, Pol Dhondstraat 22,
0757G3 P0000 jegens de heer en mevrouw Fack - Schaepdryver, Pol

zoals voorgesteld op de opmetingsplannen opgemaakt door Studiebureau Lobelle bvba te 8490
Jabbeke (Varsenare) in datum van 7 april 2015, voor inlijving in het openbaar domein, en verder
volgens de voorwaarden van de bijgevoegde ontwerpakten.
Artikel 3
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_00169

Eigendommen - kosteloze verwerving van gronden en
infrastructuurwerken in het bouwproject Hermitage-Lange
Molenstraat (Molenaarsstraat, Molensteenstraat,
Molenwiekstraat-West, Molenwiekstraat-Oost), jegens
Vivendo.
Goedgekeurd

Artikel 1
Overgaan tot de kosteloze verwerving jegens de coöperatieve vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid Vivendo, met maatschappelijke zetel te 8200 Brugge (Sint-Andries),
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Magdalenastraat 20 bus 1, van gronden en de erop uitgevoerde infrastructuurwerken in het
bouwproject Hermitage - Lange Molenstraat (Molensteenstraat, Molenaarsstraat, MolenwiekstraatWest, Molenwiekstraat-Oost), gelegen te 8200 Brugge (Sint-Andries), bekend op het kadaster in de
sectie D van de 27e afdeling, percelen 0618L2 P0000, 0615P8 P0000, 0635L P0000, 0615S5 P0000,
0615A4 P0000, 0617A4 P0000, 0597G2 P0000, 0618A3 P0000, 0614N P0000, 0617Z3 P0000 en delen
van percelen 0615E5 P0000, 0617A3 P0000, 0614M P0000, groot volgens meting als volgt:
Lot 1: 3 ha 14 a 41 ca,
Lot 2: 96 ca 48 dma,
zoals voorgesteld op het opmetingsplan opgemaakt in datum van 24 oktober 2016 door BVBA Vanden
Bussche Projects voor inlijving in het openbaar domein en verder volgens de voorwaarden van de
bijgevoegde akte.
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_00183

Eigendommen - verkoop van 2 woningen in 1 lot, Rolweg 22
en 24.
Goedgekeurd

Artikel 1
Er zal worden overgegaan tot de openbare verkoop van een onroerend goed bestaande uit 2
kleine woningen, gelegen te 8000 Brugge, Rolweg 22 en 24, gekend bij het kadaster in de 1e afdeling
Brugge, sectie A, met perceelnummers 0156 A P0000 en 0157 C P0000, mét restauratieverplichting
om er één eengezinswoning van te maken.
Artikel 2
De verkoop zal verder geschieden onder volgende voorwaarden:
1. Het goed wordt verkocht in volle eigendom in de toestand waarin het zich bevindt op het
ogenblik van het verlijden van de authentieke akte.
2. De koper(s) zullen de lastelijke, zo zichtbare als verborgene, durende en niet-durende
erfdienstbaarheden gedogen. Het zal hem vrij staan de nadelige te betwisten en de voordelige
te zijnen behoeve te doen gelden, doch dit alles voor eigen rekening, kans en gevaar en
zonder verhaal tegen de stad Brugge.
3. Geen vordering mag ingebracht worden wegens vergissing in de beschrijving of in de grootte
van het verkochte goed, waarvan het verschil in meer of in min, al overtrof het
één/twintigste, ten bate of ten schade blijft van de koper.
4. Het goed wordt verkocht voor vrij, zuiver en onbelast van alle voorrechten en hypotheken.
5. De koper zal in de eigendom treden van het hiervoor beschreven goed te rekenen met de
datum van het verlijden van de authentieke akte en de betaling van de koopsom.
6. De onroerende voorheffing en alle andere belastingen die het verkochte goed treffen, vallen
ten laste van de koper te rekenen met de datum van het verlijden van de authentieke akte.
7. Het goed wordt verkocht voor vrij van huur, gebruik of bewoning.
8. De koper dient er zich toe te verbinden het goed te renoveren en de twee woningen om te
vormen tot één eengezinswoning. Daartoe zal de koper binnen het eerste kalenderjaar na de
toewijs een omgevingsvergunning aanvragen.
De renovatie moet volgens de nog in te dienen en goed te keuren plannen geheel voltooid én
in gebruik zijn volgens zijn nieuwe bestemming binnen een termijn van vijf (5) jaar te rekenen
met de datum van de verkregen omgevingsvergunning(en).
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De bouwwerken worden geacht voltooid te zijn van zodra het gehele pand voor de geëigende
bestemming, volgens de afgeleverde omgevingsvergunning, kan worden gebruikt.
Indien de hierboven staande termijnen door de koper of zijn rechtsopvolgers niet worden
gerespecteerd, zal bij wijze van schadevergoeding aan de stad Brugge een forfaitaire som van
tweehonderd vijftig euro (€ 250,00) verschuldigd zijn per begonnen maand vertraging.
Deze vertragingsvergoeding is van rechtswege verschuldigd door het verstrijken van de
termijnen, zonder enige aanmaning of ingebrekestelling.
In ieder geval zal de stad Brugge daarnaast, jegens de kopende partij of haar rechtsopvolgers
de uitvoering in natura van de bouwwerken, conform de verkregen vergunning(en), kunnen
vorderen.
9. De kopende partij dient de stad Brugge schriftelijk in kennis te stellen van de voltooiing van
de bouwwerken. Mits de bouwwerken inderdaad voltooid worden bevonden, geldt de datum
van het schriftelijk bericht vanwege de kopende partij, voor de berekening van het aantal
maanden vertraging, als datum van de werkelijke voltooiing van de bouwwerken.
10. Behoudens schriftelijke toelating van de Stad Brugge is het de koper of zijn
rechtverkrijgenden niet toegelaten het goed voort te verkopen of af te staan of op enige wijze
te vervreemden vooraleer het pand is ingericht en/of verbouwd volgens de nog af te leveren
omgevingsvergunning.
11. Alle kosten, rechten en erelonen betreffende onderhavige verkoop vallen ten laste van de
koper, daarin begrepen een afschrift van de authentieke akte voor de Stad Brugge.
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 Algemene Administratie Patrimoniumdocumentatie te ontslaan van de
verplichting om ambtshalve inschrijving te nemen bij de overschrijving van de authentieke akte.

Algemeen bestuur

14

2019_GR_00164

Algemeen bestuur - Audio - auditcharter - goedkeuring.
Goedgekeurd

Artikel 1
Het interne auditcharter dat door Audio wordt voorgelegd wordt goedgekeurd.
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2019_GR_00165

Algemeen bestuur - AUDIO-statutenwijziging goedkeuring.
Goedgekeurd

Artikel 1
De gemeenteraad keurt de wijzigingen aan de statuten van de vereniging Audio goed.

Openbaar domein

16

2019_GR_00157
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Openbaar domein - Sint-Pieterszuidstraat-Slachthuisstraat
- aanleg fietspaden - goedkeuring
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samenwerkingsovereenkomst met Elia.
Goedgekeurd
Artikel 1
De samenwerkingsovereenkomst met Elia voor het aanleggen van fietspaden in de SintPieterszuidstraat en Slachthuisstraat wordt goedgekeurd.
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2019_GR_00158

Openbaar domein - boomverjonging - ontwerp - wijze van
gunnen - goedkeuring.
Goedgekeurd

Artikel 1
Het ontwerp voor ‘diverse wegen – verjongen bomen – beplanten straten’ wordt goedgekeurd door de
gemeenteraad.
Artikel 2
De werken worden gegund door middel van een openbare procedure.
Artikel 3
De kosten worden benomen via beleidsitem BI068000, actie RB068000, rekening 22010007.
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2019_GR_00168

Openbaar domein - raamcontract uitvoeren wegenwerken
voor mobiliteitsplan - ontwerp - wijze van gunnen goedkeuring.
Goedgekeurd

Artikel 1
Het ontwerp en de wijze van gunnen, openbare procedure, voor het raamcontract aanstellen van een
mobiliteitsaannemer worden goedgekeurd. Het raamcontract kan 3 maal verlengd worden.
Artikel 2
De uitgaven worden budgettair bepaald op 500.000 euro excl. btw en excl. herzieningen. De opdracht
kan tot 3 maal verlengd worden.
Artikel 3
De geraamde kosten worden benomen op rekening 22500007, beleidsitem BI020002 en actie
RB020002.
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2019_GR_00171

Openbaar domein - baggeren reien – tweede uitbreiding
opdracht – verrekening 2 - goedkeuring.
Goedgekeurd

Artikel 1
De uitbreiding van de opdracht voor het baggeren van de reien met werken voor de herinrichting van
de site Montpellier te Sint-Kruis wordt goedgekeurd.
Artikel 2
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Verrekening 2 voor de opdracht voor het baggeren van de reien wordt voor 41.121,00 euro excl. btw
aanvaard.
Artikel 3
De nieuwe aannemingssom voor firma NV Heyrman - De Roeck (btw-nr. BE 0405 033 101) uit
Beveren bedraagt 292.178,00 euro excl. btw.
Artikel 4
Alle kosten vallen ten laste van TMVW - Aquario.

Franky Demon

Unesco
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2019_GR_00147

Restauratietoelage - Cordoeaniersstraat 13 - definitieve
toekenning - uitbetaling subsidiebedrag.
Goedgekeurd

Artikel 1

Aan De Laere - Van Hoorebeke nv wordt een toelage van 18.750,00 euro toegekend als
stadstussenkomst voor de restauratiewerken aan het pand Cordoeaniersstraat 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
"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
66410000 2019.
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2019_GR_00166

Restauratietoelage - Genthof 35 - definitieve toekenning uitbetaling subsidiebedrag.
Goedgekeurd

Artikel 1
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Aan Dhr. Birgen Willemyns en Mevr. Laura Craeymeersch (Genthof 35, 8000 Brugge), wordt een
toelage van 18.750,00 euro toegekend als stadstussenkomst voor de herstellingswerkzaamheden aan
de gevels en interieurelementen van het pand Genthof 35, 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
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.

Sportdienst

22

2019_GR_00176

Sportdienst - tijdelijke verordening zomerzwemmen 2019
in de Damse Vaart - goedkeuring.
Goedgekeurd

Artikel 1
De tijdelijke verordening 'zomerzwemmen in de Damse Vaart 2019' wordt goedgekeurd.
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2019_GR_00177

Sportdienst - Brugse sportraad - kennisname en
goedkeuring statuten stedelijke sportraad.
Goedgekeurd

Artikel 1
Er wordt kennis genomen van en goedkeuring verleend aan de nieuwe statuten van de sportraad,
zoals goedgekeurd door de adviesraad zelf in de Algemene Vergadering stedelijke sportraad in
december 2018.
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2019_GR_00178

Sportdienst - naschools verhuur sportaccommodatie 'De
Varens' - verlenging samenwerking en goedkeuring
overeenkomsten.
Goedgekeurd

Artikel 1
De verlenging van de samenwerking en de daaraan gekoppelde overeenkomst voor het naschools
gebruik van de schoolsportinfrastructuur van SBSO 'De Varens' wordt goedgekeurd.
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Ann Soete

Onderwijs
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2019_GR_00172

Onderwijs - aanvraag uitbreiding van
onderwijsbevoegdheid voor de Stedelijke Academie voor
Schone Kunsten - DKO vanaf 1 september 2019 goedkeuring.
Goedgekeurd

Artikel 1
De aanvraag van onderwijsbevoegdheid voor de stedelijke Academie voor Schone Kunsten - DKO
Beeldende Kunsten vanaf 1 september 2019 wordt goedgekeurd voor:
* Domein beeldende en audiovisuele kunsten cluster 12 de unieke optie kunstambacht: steen-beeld in
de vierde graad en de kortlopende studierichting specialisatie.

Nico Blontrock

Organiseren (verhuur zalen/uitleendienst/kostuumatelier)

26

2019_GR_00167

Organiseren - nieuw algemeen reglement voor het huren
van stadszalen die worden beheerd door de dienst
vergunningen - goedkeuring.
Goedgekeurd

Artikel 1
Het nieuwe reglement voor het huren van stadszalen wordt goedgekeurd.

Minou Esquenet

Gebouwen

27

2019_GR_00174

Stadsgebouwen - vernieuwen van het buitenschrijnwerk
aan de refter en gang aan keuken van het Europacollege,
Garenmarkt 15 - ontwerp - wijze van gunnen goedkeuring.
Goedgekeurd

Artikel 1
Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 1935 en de raming voor de opdracht “Vernieuwen
van het buitenschrijnwerk refter en gang keuken aan het Europacollege, Garenmarkt 15 te 8000
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Brugge”. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in
de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt 99.031,96 euro excl.
btw, hetzij 104.973,88 euro incl. btw (6% schoolgebouw).
Artikel 2
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure
met voorafgaande bekendmaking. De aankondiging van de opdracht wordt ingevuld en
bekendgemaakt op nationaal niveau.
Artikel 3
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in Taak 11260, BI011908, RB011908, 22112007, KPL075.

28

2019_GR_00179

Stadsgebouwen - opmaken van evacuatieplannen en
interventiedossiers voor verschillende stadsgebouwen ontwerp - wijze van gunnen - goedkeuring.
Goedgekeurd

Artikel 1
Het ontwerp en de lastvoorwaarden van het dossier "opmaken evacuatieplannen en
interventiedossiers voor diverse stadsgebouwen", geraamd op 122.579,05 euro incl. btw wordt
goedgekeurd.
Artikel 2
De opdracht wordt toegewezen na openbare procedure.
Artikel 3
De nodige kredieten voor een geraamd bedrag van 122.579,05 euro incl. btw worden voorzien via
begrotingsaanvraag BU 2019 op het beleidsitem van de dienst IDPBW en de dienst
Patrimonium/gebouwen wordt aangeduid als operationeel budgetbeheerder.

Elektromechanica

29

2019_GR_00180

Elektromechanica - stookplaatsrenovaties van
museumdiensten Sint-Jan, Mariastraat 36 via
omschakelplan Eandis - voorleggen dossier en
projectcontract - goedkeuring.
Goedgekeurd

Artikel 1
Het project voor de renovatie van de 4 stookplaatsen en de omschakeling naar aardgas van de
Museumdiensten via het omschakelplan van Eandis, geraamd op 294.383,51 euro excl. btw of
356.204,17 euro incl. btw wordt goedgekeurd en het projectcontract wordt ondertekend.
Artikel 2
Het vernieuwen van de gastellers wordt goedgekeurd met rechtstreekse toewijzing aan Fluvius (de
netbeheerder).
Artikel 3
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De desbetreffende uitgave, geraamd op 294.383,51 euro excl. btw of 356.204,17 euro incl. btw, zal
als volgt benomen worden: MJP 2019, BI011907, RB011907, OBB043, rekening 22132007, Taak
11538, bestelaanvraag 601902879.

Martine Matthys

Personeelsdienst

30

2019_GR_00184

Personeel & organisatie - leveren maaltijden in het
personeelsrestaurant en op 3 extra locaties inclusief bestelen betaalfaciliteiten - ontwerp - wijze van gunnen goedkeuring.
Goedgekeurd

Artikel 1
De gemeenteraad keurt het ontwerp van aanbesteding voor het leveren van maaltijden goed.
Artikel 2
De gemeenteraad keurt de gunningswijze goed: vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met
voorafgaande bekendmaking, waarbij de opdracht overeenkomstig artikel 15 van de Wet op de
Overheidsopdrachten voorbehouden wordt aan sociale werkplaatsen en ondernemers die de
maatschappelijke en professionele integratie van gehandicapten of kansarmen tot doel hebben.

Pablo Annys

Werk en ondernemen

31

2019_GR_00181

Werk en ondernemen - The Box Brugge - verlenging tot
31/12/2021.
Goedgekeurd

Artikel 1
De samenwerking met Stebo vzw i.k.v. The Box Vlaanderen/The Box Brugge wordt verlengd tot
31/12/2021.

INTERPELLATIES

32

2019_GR_00148

Interpellaties
Kennis genomen

Artikel 1
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Raadslid Stefaan Sintobin interpelleert over het ontvangstpaviljoen Gruuthuse.
Raadsleden Marleen Ryelandt, Martine Bruggeman en Pieter Marechal komen tussen. Schepen Franky
Demon, schepen Nico Blontrock en burgemeester Dirk De fauw antwoorden.
Artikel 2
Voorzitter Annick Lambrecht interpelleert over de voorbereiding Brexit.
Schepen Philip Pierins antwoordt.
Artikel 3
Raadslid Alexander De Vos interpelleert over de heraanleg van de Leopold I laan en Karel de
Stoutelaan.
Raadsleden Sandrin De Crom en Pascal Ennaert komen tussen. Schepen Mercedes Van Volcem
antwoordt.
Artikel 4
Raadslid Dolores David interpelleert over de terrasproblematiek Hollandse Vismijn en Brugge Die
Scone.
Raadsleden Jasper Pillen, Marleen Ryelandt en Pascal Ennaert komen tussen. Schepen Franky Demon
en burgemeester Dirk De fauw antwoorden.
Artikel 5
Raadslid Florian De Leersnyder interpelleert over suppen, kajakken, kanoën op Brugs waternetwerk.
Burgemeester Dirk De fauw antwoordt.
Artikel 6
Raadslid Janos Braem interpelleert over cohousen, vandaag de dag een nieuwe trend in Vlaanderen.
Schepen Franky Demon antwoordt.
Artikel 7
Raadslid Dirk Barbier interpelleert over gezondheidszorg Brugge.
Raadsleden Charlotte Storme en Pascal Ennaert komen tussen. Schepen Martine Matthys antwoordt.

AKTEN EN MEDEDELINGEN

Secretarie

33

2019_GR_00175

Gemeenteraad - toekenning eretitel van het ambt van
burgemeester aan de heer Renaat Landuyt.
Kennis genomen

Artikel 1
Er wordt kennis genomen van de toekenning van de titel van ereburgemeester aan de heer Renaat
Landuyt, bij besluit van 26 februari 2019 door minister Liesbeth Homans.

PBB

34

2019_GR_00163
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MJP 2014-2019 - vaststelling door Gouverneur WestVlaanderen - kennisname.
Kennis genomen
Artikel 1
De gemeenteraad neemt kennis van de vaststelling van de budgetwijziging 2 2018, budget 2019
en tiende herziening meerjarenplan 2014-2019 door de Gouverneur van West-Vlaanderen.

OCMW/financiën

35

2019_GR_00182

OCMW - verenigingen De Blauwe Lelie, Ons Huis,
Ruddersstove, 't SAS, De Schakelaar, Spoor, SVK en WOK meerjarenplan 2014-2019, budget 2019 - kennisname.
Kennis genomen

Artikel 1
De gemeenteraad neemt kennis van de aangepaste meerjarenplannen 14-19 en budget 2019 van
de OCMW - verenigingen De Blauwe Lelie, Ons Huis, Ruddersstove, 't SAS, De Schakelaar, Spoor, SVK
en WOK.
Artikel 2
De verenigingen De Blauwe Lelie, Ons Huis, Ruddersstove, 't SAS, De Schakelaar, Spoor, SVK en WOK
worden op de hoogte gebracht.
Artikel 3
De provinciegouverneur wordt ingelicht van deze kennisname.

BESLOTEN ZITTING

Dirk De fauw
Politie/arbeidsongevallen
36

2019_GR_00150

Politie - consolidatie arbeidsongeval - financiële regeling goedkeuring.
Goedgekeurd

37

2019_GR_00151

Politie - consolidatie arbeidsongevallen - goedkeuring.
Goedgekeurd

38

2019_GR_00152

Politie - consolidatie arbeidsongevallen - goedkeuring.
Goedgekeurd

39

2019_GR_00153

Politie - consolidatie arbeidsongevallen - goedkeuring.
Goedgekeurd
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