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Zitting van 29 april 2019

OPEN ZITTING

Dirk De fauw

Politie/financieel beheer
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2019_GR_00189

Politie - jaarrekening 2018 Politiezone Brugge vaststelling.
Goedgekeurd

Artikel 1
Rekening houdend met de richtlijnen van het algemeen reglement op de politie comptabiliteit (ARPC),
in het bijzonder op artikel 66, 7° wordt de begrotingsrekening per 31 december 2018 voorgelegd,
alsook de balans, de resultatenrekening en de toelichting.
Het balanstotaal van 31/12/2018 bedraagt zowel aan activa als aan passivazijde € 53.959.564.
Het resultaat in de resultatenrekening van 31/12/2018 is een boni van € 5.122.756.
BEGROTINGSREKENING OVER HET DIENSTJAAR 2018
Netto-vastgestelde rechten (gewone dienst)
Vastgelegde uitgaven (gewone dienst)
Begrotingsresultaat (gewone dienst)
Over te dragen vastgelegde uitgaven (gewone dienst)

+54.434.852,54
- 48.826.113,78
+ 5.608.738,76
+ 6.479.781,44

Boekhoudkundig resultaat (gewone dienst)

+ 12.088.520,20

Netto-vastgestelde rechten (buitengewone dienst)
Vastgelegde uitgaven (buitengewone dienst)
Begrotingsresultaat (buitengewone dienst)
Over te dragen vastgelegde uitgaven (buitengewone dienst)
Boekhoudkundig resultaat (buitengewone dienst)

+
+

3.015.738,94
7.832.620,11
4.816.881,17
6.116.555,11
1.299.673,94

BALANS PER 31/12/2018
Vaste Activa
Vlottende Activa

+ 35.580.427,22
+ 18.379.136,95

Totaal van de activa

+53.959.564,17

Eigen vermogen

+ 27.950.240,54
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Voorzieningen

+ 0,00

Schulden

+ 26.009.323,63

Totaal van de passiva

+ 53.959.564,17

RESULTATENREKENING PER 31/12/2018
Exploitatieresultaat
Uitzonderlijk nadelig resultaat

+ 5.514.986,22
392.229,96

Resultaat van het dienstjaar

+ 5.122.756,26

Artikel 2
De begrotingsrekening per 31/12/2018 wordt vastgesteld.
Artikel 3
Dit besluit zal samen met de begrotingsrekening aan de toezichthoudende overheid worden
voorgelegd voor definitieve vaststelling.
Artikel 4
De balans en de resultatenrekening per 31/12/2018 worden vastgesteld.
Artikel 5
Het resultaat van het boekjaar van het dienstjaar 2018 wordt overgedragen naar het volgend
boekjaar.
Artikel 6
Dit besluit zal samen met de balans en resultatenrekening aan de toezichthoudende overheid worden
voorgelegd voor definitieve vaststelling.
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Politie - begrotingswijziging 1 2019 - vaststelling.
Goedgekeurd

Artikel 1
De gemeenteraad stelt de gewone dienst van de politiebegrotingswijziging over het dienstjaar 2019
vast zoals voorgesteld in de hiernavolgende tabel:

Algemeen resultaat
begrotingsrekening 2017
Resultaat begrotings-

bedrag na
verhoging
oorspronkelijkebegroting
+
5.003.090,00

rekening 2018(definitief)
Algemeen resultaat
begrotings-

verlaging
-

bedrag na
begrotingswijziging 1
5.003.090,00

+390.824,00

214.825,00

0,00

+605.649,00

5.393.914,00

214.825,00

0,00

5.608.739,00

rekening 2018(definitief)
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Begrotingswijziging
1/2019
Ontvangsten eigen
dienstjaar
Uitgaven eigen dienstjaar
Ontvangsten vorige jaren
Uitgaven vorige jaren
Ontvangsten
overboekingen
Uitgaven overboekingen
Geraamd resultaat van de
begroting 2019
Geraamd algemeen
begrotingsresultaat
2019

45.017.833,00

710.121,00

0,00 45.727.954,00

47.561.207,00
454.423,00
0,00
534.810,00
540,00
17.718,00
0,00 3.735.000,00

2.123.385,00 45.892.245,00
0,00
534.810,00
0,00
18.258,00
0,00 3.735.000,00

2.850.000,00 6.846.000,00
0,00 9.696.000,00
-5.393.914,00 -2.338.210,00 +2.123.385,00 -5.608.739,00
0,00 -2.123.385,00 +2.123.385,00

0,00

Artikel 2
De gemeenteraad stelt de buitengewone dienst van de politiebegrotingswijziging over het dienstjaar
2019 vast zoals voorgesteld in de hiernavolgende tabel:

Algemeen resultaat
begrotingsrekening 2017
Resultaat begrotingsrekening 2018 (definitief)
Algemeen resultaat begrotingsrekening 2018(definitief)
Begrotingswijziging 1/2019
Ontvangsten eigen dienstjaar
Uitgaven eigen dienstjaar
Ontvangsten vorige jaren
Uitgaven vorige jaren
Ontvangsten overboekingen
Uitgaven overboekingen
Geraamd resultaat van de
begroting 2019
Geraamd algemeen
begrotingsresultaat 2019

bedrag na
oorspronkelijke
begroting
0,00

verhoging

verlaging

0,00

bedrag na
begrotingswijziging 1
0,00
0,00

+

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
2.850.000,00
0,00
0,00
2.850.000,00
0,00
0,00

0,00
6.895.000,00
0,00
0,00
6.846.000,00
0,00
0,00

0,00
49.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
9.696.000,00
0,00
0,00
9.696.000,00
0,00
0,00

0,00

49.000,00

-49.000,00

0,00

Politie/middelenbeheer
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van gunnen - goedkeuring.
Goedgekeurd
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Artikel 1
De aankoop van 3 dienstvoertuigen Volkswagen Transporter en 3 dienstvoertuigen Mercedes Vito
overeenkomstig de raamcontracten DSA 2016 R3 010 perceel 37 en FORCMS-VUV-101 perceel 3 in
toepassing van art. 2§4° van de wet van 15 juni 2006 voor een totaal bedrag van 421.144,95 euro
wordt goedgekeurd.

Politie/verkeerszaken
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2019_GR_00200

Politie - tijdelijke politieverordening betreffende het
verkeer naar aanleiding van de Heilig Bloedprocessie goedkeuring.
Goedgekeurd

Artikel 1
De tijdelijke politieverordening betreffende het verkeer en de handhaving van de openbare orde en
rust naar aanleiding van de Heilig Bloedprocessie wordt goedgekeurd.

Algemeen directeur
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2019_GR_00224

Algemeen directeur - deontologische code personeel Stad
Brugge - goedkeuring.
Goedgekeurd

Artikel 1
De deontologische code voor personeel wordt goedgekeurd.

Hoofdcoördinator

5

2019_GR_00214

Hoofdcoördinator - voortgang project "Ontwerpen en
realiseren van een nieuwe museum- en kunstsite te
Brugge" - resultaat onderzoek externe experten en voorstel
tot verdere aanpak - goedkeuring protocolovereenkomst.
Goedgekeurd

Artikel 1
De gemeenteraad neemt kennis van het 'expertenverslag' en keurt de toegevoegde
protocolovereenkomst tussen Stad Brugge en de VZW Sint-Andreasinstituut/VZW Katholiek Onderwijs
Sint-Trudo goed en maakt er zich alle overwegingen van eigen, geen uitgezonderd.

Mercedes Van Volcem

FA
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Financiën - jaarrekening 2018 met toelichting - vaststelling.
Goedgekeurd

Artikel 1
De gemeenteraad stelt de jaarrekening 2018 met toelichting vast.
Artikel 2
Dit besluit zal met de jaarrekening 2018 aan het toezicht worden voorgelegd voor definitieve
vaststelling.

PBB
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2019_GR_00211

Financiën - budget 2019 wijziging nr. 1.
Goedgekeurd

Artikel 1
De gemeenteraad stelt de eerste budgetwijziging 2019 vast volgens het schema BW4 (bijlage bij
besluit).
Artikel 2
Dit besluit wordt samen met de documenten aangaande de eerste wijziging aan het budget 2019
overgemaakt aan de provinciegouverneur.

Eigendommen

9

2019_GR_00228

Eigendommen - Julius en Maurits Sabbestraat 42 - Huis
Campers - procedure openbare verkoop via biddit.be goedkeuring.
Goedgekeurd

Artikel 1
De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan de procedure openbare verkoop via biddit.be, van het
onroerend goed gelegen te 8000 Brugge, Julius en Maurits Sabbestraat 42, gekend bij het kadaster in
de 5e afdeling Brugge, sectie E, als deel van het perceelnummer 0253 H 6, met een oppervlakte van
696,41 m² en zoals afgebeeld als lot 2 op het metingsplan dd. 04/10/2016 opgemaakt door de heer
Tom Boi, landmeter-expert, mits het behalen van de schattingsprijs, zijnde 536.806,00 euro.
Artikel 2
Alle kosten, zowel de akte/proces-verbaal, alsook de bezichtigingen en publiciteit, vallen 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 Algemene Administratie Patrimoniumdocumentatie te ontslaan van de
verplichting om ambtshalve inschrijving te nemen bij de overschrijving van de authentieke akte.
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Algemeen bestuur
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2019_GR_00205

Algemeen bestuur - aanvulling vertegenwoordiging TMVW.
Goedgekeurd

Artikel 1
Mevrouw Dolores David wordt voorgedragen als kandidaat lid voor de raad van bestuur van TMVW.

11

2019_GR_00206

Algemeen bestuur - CEVI vzw - wijziging
vertegenwoordigers stad Brugge in de bestuursorganen.
Goedgekeurd

Artikel 1
Er wordt kennis genomen van het verzaken door de heer Nico Blontrock aan zijn mandaat namens de
stad Brugge in de raad van bestuur in Cevi.
Artikel 2
De heer Alexander De Vos wordt aangeduid om namens de stad Brugge te zetelen in de raad van
bestuur van Cevi.
Tevens wordt de heer Alexander De Vos herbevestigd als lid van het directiecomité, zoals was beslist
in de gemeenteraad van 15 januari 2019.
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2019_GR_00207

Algemeen bestuur - Het Entrepot vzw - wijziging
vertegenwoordigers stad Brugge in de bestuursorganen.
Goedgekeurd

Artikel 1
Er wordt kennis genomen van het verzaken door de heer Pol Van Den Driessche aan zijn mandaat om
te zetelen in de organen van het Entrepot.
Artikel 2
Mevrouw Noelia Sanchez wordt aangeduid om te zetelen in de algemene vergadering en de raad van
bestuur van het Entrepot.

13

2019_GR_00209

Algemeen bestuur - Ethias - vertegenwoordiging in de
bestuursorganen.
Goedgekeurd

Artikel 1
De gemeenteraad duidt de heer Dirk De fauw, burgemeester, aan om te zetelen in het raadgevend
comité van Ethiasco.
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Algemeen bestuur - Interbad - gewone algemene
vergadering 20 mei 2019 - vaststellen mandaat voor de
vertegenwoordiger.
Goedgekeurd

Artikel 1
De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan de punten op de agenda van de gewone algemene
vergadering van Interbad van 20 mei 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.
Artikel 3
De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan het tariefreglement en het reglement van inwendige
orde.

15

2019_GR_00225

Algemeen bestuur - Interbad - buitengewone algemene
vergadering 20 mei 2019 - vaststellen mandaat voor de
vertegenwoordiger.
Goedgekeurd

Artikel 1
De deelnemende gemeente Stad Brugge in de Interbad ov herbevestigt hierbij voorafgaandelijk aan
de Buitengewone Algemene Vergadering van 20 mei 2019 de verleende zekerheden voor de hieronder
vermelde kredieten:
1) Krediet bij kredietinstelling KBC met nummer 726-7114379-91 voor een oorspronkelijk ontleend
bedrag van 1.250.000 euro - aan intrestvoet van 4.531% en met einddatum 31/03/2036. Datum
beslissing verleende waarborg door Stad Brugge is 22/02/2011.
2) Krediet bij kredietinstelling ING met nummer 90-123493-17 voor een oorspronkelijk ontleend
bedrag van 100.000 euro - aan intrestvoet van 0.788% en met einddatum 01/03/2026. Datum
beslissing verleende waarborg door Stad Brugge is 27/10/2015.
De zekerheden worden herbevestigd volgens de geldende verdeelsleutel van 92,2173% voor Stad
Brugge volgens het openstaand kapitaal.
Artikel 2
De (gemeente)raad beslist goedkeuring te verlenen aan de punten op de agenda van de
buitengewone algemene vergadering Interbad ov van 20 mei 2019 en de daarbij behorende
documentatie nodig voor het onderzoek van de agendapunten:
1. Keuze van de procedure voorzien in artikelen 760 tot 762 en 764 tot 767 van het Wetboek
van Vennootschappen;
2. Goedkeuring beslissing van overdracht onder bezwarende titel van de algemeenheid;
3. Verleende machten met het oog op de uitvoering van de bij agenda genomen besluiten;
4. Kredietoverdracht: openstaand krediet bij KBC ( 2011) en openstaand krediet bij ING (2016)
van Interbad naar TMVW. Schriftelijke herbevestiging af te leveren voor de vennoten van
verleende waarborg volgens de geldende verdeelsleutel van 92,2173 % Stad Brugge en
7.7827 % Stad Damme volgens openstaand kapitaal;
5. Allerlei en Rondvraag.
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Artikel 3
De heer Karel Scherpereel, gemeenteraadslid, wonende te Engelendalelaan 83 te 8310 Brugge (emailadres: karel.scherpereel@brugge.be), wordt aangeduid om de gemeenteraad te
vertegenwoordigen in de buitengewone algemene vergadering van Interbad ov en wordt
gevolmachtigd in naam van de gemeenteraad deel te nemen aan al de beraadslagingen en
stemmingen, alle notulen, de aanwezigheidslijst en andere documenten te tekenen, en in het
algemeen alles te doen wat nodig is om de belangen van de gemeenteraad te behartigen op deze
vergaderingen.
De raad draagt de aangeduide vertegenwoordiger op om namens het bestuur alle akten en
bescheiden met betrekking tot de buitengewone algemene vergadering vastgesteld op 20 mei 2019,
te onderschrijven en zijn stemgedrag af te stemmen op het in de beslissing van de gemeenteraad van
heden bepaalde standpunt met betrekking tot de agendapunten van voormelde algemene
vergadering.
Artikel 4
Een afschrift van dit besluit zal gestuurd worden hetzij per post t.a.v. Karel Deceuckelier, TMVW ov,
Stropstraat 1 te 9000 Gent, hetzij per elektronische post, Karel.deceuckelier@farys.be.

Openbaar domein

16

2019_GR_00203

Openbaar domein - herinrichting van het kruispunt N397
Barrièrestraat en de stationsomgeving (Balkonrotonde) verrekening 2.
Goedgekeurd

Artikel 1
Verrekening 2 t.b.v. 43.547,09 euro excl. btw of 52.691,98 euro incl. btw wordt voor de werken
herinrichting van het kruispunt N397 Barrièrestraat en de stationsomgeving (Balkonrotonde)
goedgekeurd.
Artikel 2
De nieuwe aannemingssom voor THV Aswebo nv- Depret nv, Lanceloot Blondeellaan 2, 8380
Zeebrugge, btw-nr.: 883.467.396, bedraagt 8.683.948,62 euro excl. btw of 10.570.577,83 euro incl.
btw met stadsaandeel 1.701.728,28 euro excl. btw of 2.059.091,22 euro incl. btw.
Artikel 3
Het krediet t.b.v. 43.547,09 euro excl. btw of 52.691,98 euro incl. btw wordt voorzien op rekening
22400007, beleidsitem BI020002, actie A0097, kostenplaat KLP070.

17

2019_GR_00204

Openbaar domein - Karel de Floustraat - sanering en aanleg
riolering - ontwerp - wijze van gunnen - goedkeuring.
Goedgekeurd

Artikel 1
Het ontwerp voor 'Karel de Floustraat, vernieuwen van de riolering en saneren vervuiling' wordt
goedgekeurd.
Artikel 2
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De opdracht 'Karel de Floustraat, vernieuwen van de riolering en saneren vervuiling' wordt gegund via
een vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking.
Artikel 3
De geraamde kosten voor het vernieuwen van de riolering bedragen 123.353,93 euro excl. btw en zijn
100 % ten laste van Farys.
De geraamde kosten voor de bodemsanering bedragen 145.722,13 euro excl. btw of 176.323,77 euro
incl. btw en zijn 100% ten laste van Stad Brugge.
Artikel 4
De kosten van de bodemsanering worden benomen op rekening 22400007, beleidsitem BI020002 en
actie RB020002.

Franky Demon

Directie en algemene zaken
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2019_GR_00212

Ruimtelijke ordening - openbaar onderzoek tweede partiële
herziening van het provinciaal ruimtelijk structuurplan
West-Vlaanderen (PRS-WV) - advies.
Goedgekeurd

Artikel 1
De gemeenteraad neemt kennis van de tweede partiële herziening van het PRS-WV, de adviesvraag
en het ontwerp van herziening.
Artikel 2
In het kader van het openbaar onderzoek wordt meegedeeld aan de PROCORO dat de gemeenteraad
geen bemerkingen heeft op de herziening van het PRS-WV.

19

2019_GR_00213

Ruimtelijke ordening - Gecoro - samenstelling 2019-2024.
Goedgekeurd

Artikel 1
Er wordt kennis genomen van de door de politieke fracties voorgestelde vertegenwoordiging in de
gecoro.
Artikel 2
Er wordt kennis genomen van de voordracht door het college van burgemeester en schepenen
van Hugo Du Laing uit de deskundigen-effectieven als voorzitter en Marc Cocquyt als vast secretaris.
Artikel 3
A. Het aantal leden in de gecoro, namelijk 21, wordt behouden, samengesteld uit 7 deskundigen en
14 vertegenwoordigers van de maatschappelijke geledingen.
B. De maatschappelijke geledingen worden vertegenwoordigd door de voorgestelde organisaties cfr
tabel in nota.
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C. De deskundigen (effectieven en plaatsvervangers) cfr tabel in nota worden aangesteld.
D. Hugo Du Laing uit de deskundigen-effectieven wordt als voorzitter aangesteld.
E. Johan Michielssens wordt als ondervoorzitter aangesteld.
F. Marc Cocquyt wordt als vast secretaris benoemd.
G. Vergoeding aan de leden wordt behouden cfr bestaand.

Unesco
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Ruimtelijke ordening - Peterseliestraat 23 - Vivendo herbestemmen van militaire kazerne tot park en sociale
woningen - voorgestelde rooilijnen, de kosteloze
grondafstand en de zaak der wegen - goedkeuring.
Goedgekeurd

Artikel 1
De 'zaak der wegen' wordt voorgelegd aan de gemeenteraad en er wordt voorgesteld om:
• kennis te nemen van de ingediende bezwaren en opmerkingen;
• de voorgestelde rooilijnen, de kosteloze grondafstand en de zaak der wegen goed te keuren.
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2019_GR_00229

Restauratietoelage - Elf-Julistraat 38 - definitieve
toekenning - uitbetaling subsidiebedrag.
Goedgekeurd

Artikel 1
Aan Dhr. en Mevr. Vanmarcke-Van Oost (Elf-Julistraat 38, 8000 Brugge), wordt een toelage van
18.137,80 euro toegekend als stadstussenkomst voor de herstellingswerkzaamheden aan de gevels en
bedaking van het pand Elf-Julistraat 38, 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.
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Sportdienst
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2019_GR_00227

Sportdienst - exploitatie zwembad Jan Guilini door
Farys/TMVW - goedkeuring.
Goedgekeurd

Artikel 1
De openingsuren zwembad Jan Guilini vanaf 1 juli 2019 worden goedgekeurd.
Artikel 2
De gebruikstarieven van zwembad Jan Guilini worden herbevestigd.
Artikel 3
Het reglement Interne Orde zwembad Jan Guilini wordt goedgekeurd.
Artikel 4
Het reglement stedelijke sportinfrastructuur wordt goedgekeurd.
Artikel 5
De beheersovereenkomst stad Brugge en Farys/TMVW wordt goedgekeurd.
Artikel 6
Er wordt kennis genomen van het financieel meerjarenplan.

Ann Soete

Bevolking
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2019_GR_00215

Bevolking - straatbenaming - sluiting openbaar onderzoek
en definitieve goedkeuring.
Goedgekeurd

Artikel 1
De gemeenteraad keurt volgende straatnamen definitief 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 een
lus met uitlopers.
- Kommekenstraat, bestaand toponiem naar de herberg Het Kommeken, voor de korte,
gekromde straat.
- Zagersweg voor beide uitlopers die op de Zagersweg aansluiten.

2. Sint-Michiels
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Verkaveling langs de Groene-Poortdreef, 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.

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).

Nico Blontrock

Musea

24

2019_GR_00216

Musea - voorstel tot aankoop van een paneelschilderij van
een 15de eeuwse navolger van Jan van Eyck.
Goedgekeurd

Artikel 1
Het aanbod van Simon C. Dickinson om het paneel "Maria met Kind" uit de voormalige verzameling
Simpson Carson van een navolger van Jan van Eyck voor de prijs van maximaal 385.000 GBP onder
de margeregeling aan Stad Brugge te verkopen wordt aanvaard onder voorbehoud van een geldige
exportlicentie.
Artikel 2
Het bedrag van maximaal 385.000 GBP (c. 450.000 €) voor de verkoper - vertegenwoordigd door
Simon C. Dickinson, 58 Jermyn Street London SW1 - kan benomen worden van het museaal
collectiefonds op BI 07001, RB 07001, Rekening 2750007.

Minou Esquenet

Gebouwen

25

2019_GR_00218
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(BEN)' jeugdcomplex, Sportpark Tempelhof (Sint-Pieters) ontwerp - wijze van gunnen - goedkeuring.
Goedgekeurd
Artikel 1
Het ontwerp tot het afbreken van bestaande gebouwen en bouwen van een nieuw duurzaam 'Bijna
Energie-Neutraal (BEN)' jeugdcomplex, Sportpark Tempelhof te Sint-Pieters (perceel 1: algemene
ruwbouw en afwerkingen (incl. stabiliteit) / perceel 2: HVAC en sanitair / perceel 3: elektriciteit),
geraamd op 1.424.955,17 euro (btw niet inb.) of 1.724.195,75 euro (btw inb.), wordt goedgekeurd.
Artikel 2
De werken worden toegewezen via de openbare procedure.
Artikel 3
Het ereloon van de ontwerper zijnde Architectenbureau Bart Dehaene bvba, Kasteellaan 66 te 9000
Gent, wordt geactualiseerd op 113.996,41 euro (btw niet inb.) of 137.935,66 euro (btw inb.).
Artikel 4
Voor deze werken wordt de veiligheidscoördinator, zijnde Struktuur bvba, Dorpsstraat 90 te 9800
Deinze, aangesteld in het kader van het lopende raamcontract met Farys. De uitgave voor de
veiligheidscoördinator wordt geraamd op 1.917,45 euro (btw niet inb.) of 2.320,12 euro (btw inb.).
Artikel 5
Het krediet wordt benomen op dienstjaar 2019, T10875, OBB045, BI075001, A0246, rekening
22140007 en op dienstjaar 2020, T10875, OBB045, BI075001, A0246, rekening 22140007.

26

2019_GR_00219

Stadsgebouwen - herinrichten van bib "De Zorge",
Moerkerkse Steenweg 190 - ruwbouw (perceel 1) - ontwerp
- wijze van gunnen - goedkeuring.
Goedgekeurd

Artikel 1
Het ontwerp en de lastvoorwaarden van het dossier "Herinrichten van bib "De Zorge", Moerkerkse
Steenweg 190 te 8310 Brugge: ruwbouw (perceel 1), geraamd op 103.177,83 euro incl. btw wordt
goedgekeurd.
Artikel 2
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de openbare procedure. De aankondiging van
de opdracht wordt bekendgemaakt op nationaal niveau.
Artikel 3
Het budget voor deze werken worden benomen op MJP 2019 - T10859 - BI070300 - RB070300 rekening 22132007 - OBB045 - bestelaanvraag 601904943.
Artikel 4
Kredieten voor de veiligheidscoördinatie van deze werken worden benomen op MJP 2019 - T10859 BI070300 - RB070300 - 22132007 - OBB045 - bestelaanvraag 601904428.

Elektromechanica

Stad Brugge, Burg 12 – 8000 Brugge | www.brugge.be

13/17

27

2019_GR_00221

Elektromechanica - administratief centrum Sint-Kruis,
Moerkerkse Steenweg 190 - aanpassingen elektriciteit,
verlichting, brandbeveiliging en datanetwerk (perceel 2) ontwerp - wijze van gunnen - goedkeuring.
Goedgekeurd

Artikel 1
Het ontwerp en de lastvoorwaarden van het dossier "A.C. Sint-Kruis, Moerkerkse Steenweg 190 te
8310 Brugge: aanpassingen elektriciteit, verlichting, brandbeveiliging en datanetwerk - PERCEEL 2",
geraamd op 72.564,91 euro incl. btw, wordt goedgekeurd.
Artikel 2
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de openbare procedure.
De aankondiging van de opdracht wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal niveau.
Artikel 3
Het budget voor deze werken worden benomen op MJP 2019 - T11853 - BI011907 - RB011907 rekening 22102007 - OBB043 - bestelaanvraag 601904426 en op MJP 2019 - T10859 - BI070300 RB070300 - rekening 22132007 - OBB043 - bestelaanvraag 601904427.

Drukkerij en economaat

28

2019_GR_00220

Drukkerij en economaat - overheidsopdracht
postverwerking 2020-2023 (aankoopcentrale) goedkeuring.
Goedgekeurd

Artikel 1
De Stad Brugge plaatst een overheidsopdracht voor de postverwerking via een openbare procedure
met Europese bekendmaking waarbij de Stad Brugge optreedt als aankoopcentrale.

INTERPELLATIES

29

2019_GR_00188

Interpellaties

Artikel 1
Raadslid Geert Van Tieghem interpelleert over brandpreventie in de Brugse stadsgebouwen.
Raadslid Janos Braem komt tussen. Schepen Minou Esquenet en Burgemeester Dirk De fauw
antwoorden.
Artikel 2
Raadslid Karin Robert interpelleert over sluikstorten op de site Katelijne.
Burgemeester Dirk De fauw antwoordt.
Artikel 3
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Raadslid Sandrine De Crom interpelleert over zonnedelen.
Janos Braem komt tussen. Schepen Minou Esquenet antwoordt.
Artikel 4
Raadslid Nele Caus interpelleert over de Ouibus die de shuttle naar Rijsel schrapt.
Schepen Philip Pierins antwoordt.
Artikel 5
Raadslid Marleen Ryelandt interpelleert over de veemarkt op Sint-Michiels: wat zijn de plannen van de
stad?
Raadslid Pol Van Den Driessche komt tussen. Schepen Franky Demon antwoordt.
Artikel 6
Voorzitter Annick Lambrecht interpelleert over aanbouwmodules van compostvaten.
Schepen Mercedes Van Volcem antwoordt.
Artikel 7
Raadslid Sandra Wintein interpelleert over de noodzaak aan uitbreiding van rouwruimte crematorium.
Raadsleden Nele Caus, Marleen Ryelandt en Jean-Marie De Plancke komen tussen. Schepen Ann Soete
is verontschuldigd dus schepen Mercedes Van Volcem antwoordt.
Artikel 8
Raadslid Olivier Strubbe interpelleert over de schade aan bomen in het Dudzeels Neerhof.
Schepen Mercedes Van Volcem antwoordt.
Artikel 9
Raadslid Charlotte Storme interpelleert over Brugge peukenvrij.
Schepen Mercedes Van Volcem antwoordt.

AKTEN EN MEDEDELINGEN

Dirk De fauw

Ombudsdienst

30

2019_GR_00201

Ombudsdienst - jaarverslag 2018 van de Ombudsman kennisname.
Kennis genomen

Artikel 1
De gemeenteraad neemt kennis van het jaarverslag 2018 van de dienst Ombudsman van de Stad
Brugge.

Preventiedienst

31

2019_GR_00202
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Preventiedienst - GAS jaarverslag 2018 - kennisname.
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Kennis genomen
Artikel 1
De gemeenteraad neemt kennis van het GAS-jaarverslag 2018.

Algemeen directeur

32

2019_GR_00223

Algemeen directeur - afsprakennota Stad Brugge kennisname.
Kennis genomen

Artikel 1
De gemeenteraad neemt kennis van de afsprakennota zoals goedgekeurd door het college op 5 april
2019.

Nico Blontrock

Musea

33

2019_GR_00185

Musea - aanwinsten Musea Brugge 2018 - kennisname.
Kennis genomen

Artikel 1
De gemeenteraad neemt kennis van de verwervingen van kunstobjecten voor de collectie van Musea
Brugge in 2018.

Cultuurbeleidscoördinator

34

2019_GR_00217

Cultuurbeleidscoördinator - nieuwe bureauleden Stedelijke
Culturele Raad voor de legislatuur 2019-2025 kennisname.
Kennis genomen

Artikel 1
Er wordt kennis genomen van de nieuwe bureauleden van de stedelijke culturele raad, zijnde:
de heren Buffel Roger, Cleymans Jo, De Coninck Herwig, De Langhe Piet, De Meyer Willy, Deckers
Dominique, Demeulenaere Dirk, Dermul Robert, Galle Georges, Hollevoet Antoon, Hoornaert Lander,
Le Loup Willy, Patteeuw Jo, Segaert Robin, Vandenbussche Johan en Vermeulen Edwin
en mevrouwen Becue Bernadette, De Ceuninck Trees, Debal Sonia, D’Hondt Linda, Geerolf Olivia,
Plyson Caroline, Sels Anna Maria en Ver Kempinck Els.
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Martine Matthys

Cluster klant

35

2019_GR_00222

Cluster Klant - Meldpunt - jaarverslag 2018 - kennisname.
Kennis genomen

Artikel 1
De gemeenteraad neemt kennis van het jaarverslag 2018 van het stedelijk Meldpunt.

BESLOTEN ZITTING
Dirk De fauw
Politie/arbeidsongevallen
36

2019_GR_00195

Politie - consolidatie arbeidsongeval - financiële regeling goedkeuring.
Goedgekeurd

37

2019_GR_00196

Politie - consolidatie arbeidsongeval - financiële regeling goedkeuring.
Goedgekeurd

38

2019_GR_00197

Politie - consolidatie arbeidsongevallen - goedkeuring.
Goedgekeurd

39

2019_GR_00198

Politie - consolidatie arbeidsongevallen - goedkeuring.
Goedgekeurd

40

2019_GR_00199

Politie - arbeidsongeval - kennisname standpunt Ethias +
goedkeuring.
Goedgekeurd

Politie/personeelsbeheer
41

2019_GR_00192

Politie - CALog-kader erkenning van externe
beroepservaring - niveau A - Communicatieadviseur goedkeuring.
Goedgekeurd

42

2019_GR_00193

Politie - CALog-kader erkenning van externe
beroepservaring - niveau A - Facility Manager goedkeuring.
Goedgekeurd

43

2019_GR_00194

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