Gemeenteraad
Besluitenlijst

Zitting van 28 mei 2019

OPEN ZITTING

Dirk De fauw

Politie/middelenbeheer

1

2019_GR_00239

Politie - aankoop van personal tracers met localisatie via
webapplicatie - voorstel - wijze van gunnen - goedkeuring.
Goedgekeurd

Artikel 1
De aankoop van 30 bijkomende Personal Tracers en twee bijkomende licenties DeskMap wordt, als
uitbreiding van het huidige Track en Trace systeem, toegewezen aan de firma Fleet Complete, Xavier
de Cocklaan 66/7 te 9830 Sint-Martens-Latem voor het bedrag van 23.340,09 euro.
Artikel 2
De uitgave van 23.340,09 euro zal benomen worden op begrotingsartikel 33030/742-53 BU 2019 en
zal gefinancierd worden met eigen middelen.

2

2019_GR_00240

Politie - aankoop 100 desktop pc's - voorstel - wijze van
gunnen - goedkeuring.
Goedgekeurd

Artikel 1
De aankoop van 100 desktop pc's wordt goedgekeurd. Deze worden aangekocht via de
opdrachtencentrale van de stad Brugge bij de firma Real Dolmen (BE 0429037235), Industriezone
Zenneveld, A. Vaucampslaan 42 te 1654 Huizingen voor het bedrag van 74.375,07 euro.
Artikel 2
De uitgave van 74.375,07 euro btw inbegrepen, zal benomen worden op begrotingsartikel 33030/74253/2019 BU en wordt gefinancierd met eigen middelen.

3

2019_GR_00241

Politie - aankoop switchen - voorstel - wijze van gunnen goedkeuring.
Goedgekeurd

Artikel 1
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De aankoop van 15 bijkomende switchen wordt goedgekeurd. Deze worden aangekocht via de
opdrachtencentrale van de stad Brugge bij de firma Nextel NV, Koralenhoeve 15 te 2160 Wommelgem
voor het bedrag van 48.580,13 euro.
Artikel 2
De uitgave van 48.580,13 euro btw inbegrepen, zal benomen worden op begrotingsartikel 33030/74253/2019 BU en volgende en wordt gefinancierd met eigen middelen.
Artikel 3
De jaarlijkse uitgave van 6.193,06 euro voor het onderhoud van de switchen kan benomen worden op
art. 33030/123-13/2019 en volgende.

Politie/personeelsbeheer

4

2019_GR_00247

Politie - vacatures aspirantenmobiliteit - vacantverklaring
in het operationeel basiskader - goedkeuring.
Goedgekeurd

Artikel 1
De gemeenteraad keurt de vacantverklaring en de selectieprocedure in het kader van de
eerstvolgende aspirantenmobiliteit (categorie C) - dienstjaar 2019 goed.

5

2019_GR_00248

Politie - vacatures mobiliteitscyclus 2019-02 vacantverklaring in het operationeel kader en CALog-kader
- goedkeuring.
Goedgekeurd

Artikel 1
De gemeenteraad keurt de vacantverklaring en de selectieprocedure in het kader van de tweede
mobiliteitscyclus - dienstjaar 2019 goed.
Artikel 2
De selectiemodaliteiten worden als volgt vastgelegd:
1. Het houden van competentiegerichte proeven waaronder in ieder geval een gedragsgericht
interview met de kandidaat door de plaatselijke selectiecommissie samengesteld conform
RPPol voor alle opengestelde functies binnen de tweede mobiliteitscyclus 2019.
2. Voor de functies binnen het middenkader worden voorafgaand aan het interview bijkomende
adviserende en vergelijkende kennistesten 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 van teamcoach informatiebeheer (functioneel beheerder
ISLP) verbindt de geschikte kandidaat zich ertoe de opleiding functioneel beheerder te volgen.
5. Voor de gespecialiseerde functie van motorrijder - verkeerspolitie wordt voorafgaand aan het
interview een adviserende kennistest, competentiegerichte proeven en een rijvaardigheidstest
verplicht afgenomen. Deze proeven zijn niet-eliminerend.
6. De gespecialiseerde functie van motorrijder - verkeerspolitie opent het recht tot het verkrijgen
van een functietoelage.
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7. Voor de gespecialiseerde functie van motorrijder - verkeerspolitie verbindt de geschikte
kandidaat zich ertoe de opleiding verkeerspolitie te volgen.
8. Voor de bijzondere graad van ICT-assistent wordt voorafgaand aan het interview een
adviserende kennistest en praktijkoefening afgenomen.
9. Voor alle opengestelde functies worden competentiegerichte proeven, waaronder in ieder
geval een gedragsgericht interview tijdens de selectiecommissie afgenomen.

Politie/verkeerszaken

6

2019_GR_00250

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

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

Mobiliteit

7

2019_GR_00251

Mobiliteit - definitieve vaststelling van de afschaffing van
buurtweg 10 (Koolkerke, thans Sint-Pieters).
Goedgekeurd

Artikel 1
Het openbaar onderzoek in uitvoering van het gemeenteraadsbesluit “2019_GR_00112 - voornemen
tot afschaffing van buurtweg 10 (Koolkerke - thans Sint-Pieters)” wordt afgesloten.
Er werden binnen de procedure geen bezwaarschriften ingediend.
Artikel 2
De gemeenteraad keurt de afschaffing van buurtweg 10 (Koolkerke, thans Sint-Pieters) m.u.v. het
tracé van de buurtweg 10 gesitueerd in het segment van de straat Zeveneke tussen het kruispunt x
Paul De Halleuxstraat en de toerit tot de wooncluster Zeveneke 8 goed.
Artikel 3
De beraadslaging van de gemeenteraad wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de deputatie van de
provincie West-Vlaanderen.
Artikel 4
De beslissing van de deputatie zal conform artikel 28 (Wet op de Buurtwegen, 10 april 1841)
bekendgemaakt worden door het College van Burgemeester en Schepenen.

8

2019_GR_00252
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Artikel 1
Het openbaar onderzoek in uitvoering van het gemeenteraadsbesluit “2019_GR_00111 - voornemen
tot afschaffing van buurtwegen in zeehavengebied en in Zeebrugge Dorp” wordt afgesloten.
Er werden binnen de procedure 5 reacties ontvangen die in de motivatie omstandig werden
besproken.
Artikel 2
De gemeenteraad keurt de afschaffing goed van volgende buurtwegen:
• Uit de Atlas der Buurtwegen Lissewege: Chemin 5 (gedeeltelijk, vanaf het jaagpad op

linkeroever van het Boudewijnkanaal tot einde – kruispunt met buurtweg chemin 24), Chemin
6 (gedeeltelijk, van kruispunt met buurtweg chemin 28 tot toenmalige gemeentegrens Heist),
Chemin 18 (gedeeltelijk, van actueel kruising met N31 tot kruising buurtweg chemin 21),
Chemin 20,
Chemin 21 (gedeeltelijk, het segment tussen de huidige straten Evendijk West
en Evendijk Oost), Chemin 22, Chemin 24, Chemin 25, Chemin 26, Chemin 27, Chemin 31,
Chemin 39, Chemin 40, Chemin 41, Chemin 43, Chemin 44, Sentier 57;
• Uit de Atlas der Buurtwegen Dudzele: Chemin 2 (gedeeltelijk, tussen (en inclusief) A11 en de
toenmalige gemeentegrens Lissewege), Chemin 3 (gedeeltelijk, tussen (en inclusief) A11 en
de toenmalige gemeentegrens Lissewege), Chemin 6 (gedeeltelijk, tussen (en inclusief) de
gracht langsheen de A11 en de toenmalige gemeentegrens met Ramskapelle), Chemin 7
(gedeeltelijk, tussen (en inclusief) het Zuidelijk talud van de A11 en de voormalige
gemeentegrens Ramskapelle), Chemin 13 (gedeeltelijk, tussen (en inclusief) het Zuidelijk
talud van de A11 en het Boudewijnkanaal – de toenmalige gemeentegrens Lissewege),
Chemin 16 (gedeeltelijk, tussen de kruising met buurtweg chemin 6 en (inclusief) de
Zuidelijke langsgracht aan het afrittencomplex aan de A11), Chemin 17, Sentier 26, Sentier 30
(gedeeltelijk, tussen (en inclusief) de A11 en dan Noordelijk lopend waar de sentier
doodloopt);
• Uit de Atlas der Buurtwegen Heist: Chemin 8, Chemin 12 (gedeeltelijk, van Evendijk-Oost (die
integraal behouden blijft) tot aan de huidige grens van de gemeente Knokke-Heist), Chemin
14;
• Uit de Atlas der Buurtwegen Ramskapelle, Chemin 3, Chemin 5, Chemin 9, Chemin 10.
Artikel 3
De gemeenteraad beraadslaagt over de definitieve vaststelling van de afschaffing van volgende
buurtwegen :
• uit de Atlas der Buurtwegen Lissewege : Sentier 54, het is de beleidsvisie van het

stadsbestuur Brugge dat fietsinfrastructuur te realiseren is tussen Zwankendamme en
Zeebrugge Stationswijk (in de visienota F31 wordt dit omschreven als de Oostelijke tangent
van de F31), dit is preferentieel te bewaken in de visievorming op de Lanceloot Blondeellaan
en de Nx (kruising Lanceloot Blondeellaan);
• uit de Atlas der Buurtwegen Lissewege : Sentier 55, het is de beleidsvisie van het
stadsbestuur Brugge dat fietsinfrastructuur te realiseren is tussen Zwankendamme en
Zeebrugge Strandwijk (in de visienota F31 wordt dit omschreven als de Westelijke tangent
van de F31), dit is preferentieel te bewaken in de visievorming op het te realiseren Hollands
Complex Zwankendamme;
• uit de Atlas der Buurtwegen Ramskapelle : chemin 7, het is de beleidsvisie van het
stadsbestuur Brugge dat fietsinfrastructuur te realiseren is tussen Ramskapelle en het
zeehavengebied, dit is preferentieel te bewaken in het dossier van de Ramskapellebruggen
(dossier Vlaamse overheid - AWV en Vlaamse Waterweg).
Artikel 4
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De beraadslaging van de gemeenteraad wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de deputatie van de
provincie West-Vlaanderen.
De beraadslaging van de gemeenteraad wordt ter informatieve titel bezorgd aan MBZ, AWV,
Fietsersbond Brugge en gemeentebestuur Knokke-Heist.
Artikel 5
De beslissing van de deputatie zal conform artikel 28 (Wet op de Buurtwegen, 10 april 1841)
bekendgemaakt worden door het College van Burgemeester en Schepenen.

Secretarie

9

2019_GR_00253

Secretarie - gemeenteraad - fractietoelagen - controle van
de aanwending van de fractietoelagen uitbetaald in 2018 en
vaststelling van de uit te betalen bedragen voor 2019.
Goedgekeurd

Artikel 1
De aanwending van de uitbetaalde fractietoelagen 2018 wordt goedgekeurd en de toelagen voor 2019
mogen worden uitbetaald als volgt:
• 1.700 euro aan de fractie CD&V
• 1.000 euro aan de fractie sp.a De Brugse Lijst
• 600 euro aan de fractie Open VLD Plus
• 500 euro aan de fractie N-VA
• 500 euro aan de fractie Groen
• 400 euro aan de fractie Vlaams Belang

Algemeen directeur

10

2019_GR_00275

Algemeen directeur - deontologische code voor Brugse
mandatarissen - goedkeuring.
Goedgekeurd

Artikel 1
Het ontwerp van deontologische code voor Brugse mandatarissen wordt goedgekeurd.

Hoofdcoördinator

11

2019_GR_00264

Hoofdcoördinator - museum- en kunstsite - site Garenmarkt
- bestek - goedkeuring.
Goedgekeurd

Artikel 1
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De gemeenteraad keurt het bestek voor de 'design & build'-opdracht 'Ontwerpen en realiseren van
een nieuwe museum- en kunstsite' goed en maakt er zich alle overwegingen van eigen, geen
uitgezonderd.
Artikel 2
De gemeenteraad neemt kennis van de absolute confidentialiteitsplicht (zoals opgenomen in punt 6
van deze nota) die procedureel verbonden is met dit dossier en engageert zich daar maximaal aan te
houden.

Mathijs Goderis

Preventiedienst

12

2019_GR_00236

Preventiedienst - overeenkomst veiligheids- en
samenlevingscontract 2018-2019 - goedkeuring.
Goedgekeurd

Artikel 1
De gemeenteraad keurt de 'overeenkomst veiligheids- en samenlevingscontract 2018-2019 van de
stad Brugge' goed. De overeenkomst wordt in 2 exemplaren ondertekend.
Artikel 2
De gemeenteraad neemt kennis van het werkingsverslag 2018 projecten veiligheids- en preventieplan
2014-2019.

13

2019_GR_00237

Preventiedienst - subsidiëring Brugge(n) voor jongeren goedkeuring.
Goedgekeurd

Artikel 1
Een subsidiebedrag van 56.000 euro voor de ondersteuning van een projectoproep i.k.v. 'Brugge(n)
voor jongeren' wordt ingeschreven als toelage (64910000) op naam van CAW Noord West
Vlaanderen, die instaat voor het secretariaat van Brugge(n) voor jongeren. Het CAW staat in voor de
verdeling van deze middelen aan de Brugse instellingen/organisaties die een goedgekeurd
projectvoorstel hebben ingediend.
Artikel 2
Er wordt een addendum (artikel 8) toegevoegd aan de bestaande overeenkomst 2014-2019 tussen de
stad en CAW Noord-West-Vlaanderen m.b.t. de samenwerking i.k.v. Brugge(n) voor jongeren,
goedgekeurd in gemeenteraad van 25 november 2013.

Mercedes Van Volcem

Eigendommen
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2019_GR_00231

Eigendommen - ruil grond, gelegen Ter Pannestraat
(Zwaaikom) - in functie van realisatie bouwproject
IJzerstraat op grond voormalige gebouwen ELGB goedkeuring.
Goedgekeurd

Artikel 1
Er zal worden overgegaan tot ruil van grond met de bvba JGTTI, ondernemingsnummer
0713.908.815, met zetel te 8790 Waregem, Guldensporenlaan 1, zoals afgebeeld op het metingsplan
opgemaakt dd. 16/03/2019 door dhr. Jan Vervacke, landmeter-expert van landmeetbureau Toporama,
als volgt:
2 oppervlakten grond, Lot 2 en 4 - groene kleur - (totaal 33 m²) komen in eigendom van
de bvba JGTTI:
• Lot 2, een oppervlakte van 19 m² grond uit het perceel gekend bij het kadaster in de 8e

afdeling Brugge, sectie K met perceelnummer 0751 W 6 P0000
• Lot 4, een oppervlakte van 14 m² grond uit het perceel gekend bij het kadaster in de 8e
afdeling Brugge, sectie K, met perceelnummer 0751 K 6 P0000
2 oppervlakten grond, Lot 1 en 3 - rode kleur - (totaal 33 m²), komen in eigendom van de
Stad Brugge :
• Lot 1, een oppervlakte van 25 m² grond uit het perceel gekend bij het kadaster in de 8e

afdeling Brugge, sectie K met perceelnummer 0751 V 6 P0000
• Lot 3, een oppervlakte van 8 m² grond uit het perceel gekend bij het kadaster in de 8e

afdeling Brugge, sectie K met perceelnummer 0751 H 6 P0000
Artikel 2
Alle aan deze ruil van grond verbonden kosten vallen ten laste van de bvba JGTTI.
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 van de Patrimoniumdocumentatie te ontslaan van de
verplichting om ambtshalve inschrijving te nemen bij de overschrijving van de authentieke akte.

15

2019_GR_00232

Eigendommen - stedelijk onroerend patrimonium - verkoop
van een oppervlakte van 95,21 m² grond gelegen te
Lissewege, Pol Dhondtstraat 62+, aan aanpalende
eigenaars van het Lisseweegs Vaartje 71 - goedkeuring.
Goedgekeurd

Artikel 1
Er zal worden overgegaan tot de verkoop uit de hand van een oppervlakte van 95,21 m² grond uit het
perceel gelegen te 8380 Lissewege, Pol Dhondtstraat 62+, gekend bij het kadaster in de 14e afdeling
Lissewege, sectie D, als deel van het perceelnummer 0801 P0000, afgebeeld als Lot 1 op het
opmetingsplan opgemaakt op 18 maart 2016 door het landmeterskantoor VD, aan dhr. Geert Deruwe
en Geraldine Claeys, wonende te Lisseweegs Vaartje 71, tegen de prijs van € 12.834,05 en verder
onder de voorwaarden opgenomen in de koopverbintenis van 5 april 2019.
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Artikel 2
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 van de Patrimoniumdocumentatie te ontslaan van de
verplichting om ambtshalve inschrijving te nemen bij de overschrijving van de authentieke akte.
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2019_GR_00238

Eigendommen - kosteloze verwerving van gronden en
infrastructuurwerken gelegen in de verkaveling VK 0312,
Sprietwegestraat, jegens Levenslang Assisted Living,
Varsenare.
Goedgekeurd

Artikel 1
Er zal worden overgegaan tot de kosteloze verwerving jegens Levenslang Assisted Living, Varsenare,
met maatschappelijke zetel te 8490 Jabbeke, Oudenburgweg 45, van gronden en de erop uitgevoerde
infrastructuurwerken in de verkaveling 0312, Sprietwegestraat, gelegen te 8310 Brugge (Sint-Kruis),
bekend op het kadaster in de sectie D van de 19e afdeling, perceelnummer 0244W2 P0000, groot
volgens kadaster 380 m², voor inlijving in het openbaar domein en verder volgens de voorwaarden
van de bijgevoegde ontwerpakte.
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2019_GR_00272

Eigendommen - aankoop 1 perceel bos en 2 percelen
bouwland, gelegen Doornstraat - uitbreiding domein
Beisbroek.
Goedgekeurd

Artikel 1
De aankoop van 3 percelen grond tegen de prijs van € 19.926 en verder onder de voorwaarden
opgenomen in de verkoopovereenkomst afgesloten tussen de verkoper en Natuurpunt vzw, getekend
op 12 maart 2019, gekend bij het kadaster in de 27e afdeling Brugge (Sint-Andries - 1e afdeling)
wordt goedgekeurd :
• Een perceel bouwland, gelegen te 8200 Brugge (Sint-Andries), aan de Doornstraat, gekend bij

het kadaster "Van het Veld”, sectie F, met perceelnummer nummer 343 T P0000, met een
oppervlakte van 2.550 m²;
• Een perceel bouwland, bij het kadaster gekend als bos, gelegen te 8200 Brugge (SintAndries), aan de Doornstraat, gekend bij het kadaster “Van het Veld”, sectie F, met
perceelnummer 343 V P0000, met een oppervlakte van 645 m²;
• Een perceel bouwland, gelegen te 8200 Brugge (Sint-Andries), aan de Doornstraat, gekend bij
het kadaster “Van het Veld”, sectie F, met perceelnummer 343 W P0000, met een oppervlakte
van 495 m².
Artikel 2
Alle aan de aankoop van deze percelen verbonden kosten vallen ten laste van de Stad.
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2019_GR_00273
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Artikel 1
Er zal worden overgegaan tot de aankoop van 2 percelen grond gelegen te 8000 Brugge, 3 e Begin
Kerk en Molenhoek, gekend bij het kadaster in de 8e afdeling Brugge, sectie L met de
perceelnummers 0434 G 002 P0000 en 0434 E 002 P0000 voor een gezamenlijke oppervlakte van
2.956 m² jegens dhr. Dirk Traen, Mevrouw Christiane Traen en Mevrouw Marie-Therèse Traen, tegen
de prijs van € 23.648,00 voor de inrichting van een groenzone conform het RUP Sint-Pietersmolenwijk
en verder onder de voorwaarden opgenomen in de verkoopovereenkomst dd. 05/05/2019.
Artikel 2
Alle aan deze aankoop verbonden kosten vallen ten laste van de Stad.
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2019_GR_00274

Eigendommen - aanvaarding schenking kunstwerk Bilquin
van Afdeling Kust.
Goedgekeurd

Artikel 1
De schenking door Afdeling Kust van het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust van het
kunstwerk 'De man die de boot zag' van de hand van de Gentse kuntenaar Jean Bilquin wordt
aanvaard in de staat waarin het zich bevindt.

Algemeen bestuur

20

2019_GR_00256

Algemeen bestuur - erkende kerkbesturen - jaarrekeningen
2018 (CKB 3) - 1) H. Kruisverheffing en Sint-Jozef 2) H.
Leo-de-Grote 3) H. Thomas-van-Kantelberg 4) O.L.-VrouwBezoeking 5) Sint-Donaas 6) Sint-Jozef 7) Sint-Niklaas en
8) Sint-Pieter-in-Banden - advies.
Goedgekeurd

Artikel 1
H. Kruisverheffing en Sint-Jozef
De gemeenteraad uit een gunstig advies tot goedkeuring van de jaarrekening 2018, resulterend in een
overschot op de exploitatie van 72.384,20 euro (investeringsresultaat = 0,00 euro). Er is geen enkel
verschil tussen de kastoestand en de jaarrekening 2018.
Artikel 2
H. Leo-de-Grote
De gemeenteraad uit een gunstig advies tot goedkeuring van de jaarrekening 2018, resulterend in een
overschot op de exploitatie van 19.340,75 euro (investeringsresultaat = 0,00 euro). Er is geen enkel
verschil tussen de kastoestand en de jaarrekening 2018.
Artikel 3
H. Thomas-van-Kantelberg
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De gemeenteraad uit een gunstig advies tot goedkeuring van de jaarrekening 2018, resulterend in een
overschot op de exploitatie van 31.357,14 euro (investeringsresultaat = 0,00 euro). Er is geen enkel
verschil tussen de kastoestand en de jaarrekening 2018.
Artikel 4
O.L.-Vrouw-Bezoeking
De gemeenteraad uit een gunstig advies tot goedkeuring van de jaarrekening 2018, resulterend in een
overschot op de exploitatie van 11.359,04 euro en een overschot op de investeringen van 2.383,27
euro. Er is geen enkel verschil tussen de kastoestand en de jaarrekening 2018.
Artikel 5
Sint-Donaas
De gemeenteraad uit een gunstig advies tot goedkeuring van de jaarrekening 2018, resulterend in een
overschot op de exploitatie van 17.301,10 euro (investeringsresultaat = 0,00 euro). Er is geen enkel
verschil tussen de kastoestand en de jaarrekening 2018.
Artikel 6
Sint-Jozef
De gemeenteraad uit een gunstig advies tot goedkeuring van de jaarrekening 2018, resulterend in een
overschot op de exploitatie van 44.054,55 euro en een tekort op de investeringen van 1.881,63 euro
(dit tekort werd intussen aangezuiverd t.t.z. kerkbestuur betaalde factuur eind 2018 en ontving
Stadstoelage begin 2019). Er is geen enkel verschil tussen de kastoestand en de jaarrekening 2018.
Artikel 7
Sint-Niklaas
De gemeenteraad uit een gunstig advies tot goedkeuring van de jaarrekening 2018, resulterend in een
overschot op de exploitatie van 47.708,78 euro (investeringsresultaat = 0,00 euro). Er is geen enkel
verschil tussen de kastoestand en de jaarrekening 2018.
Artikel 8
Sint-Pieter-in-Banden
De gemeenteraad uit een gunstig advies tot goedkeuring van de jaarrekening 2018, resulterend in een
overschot op de exploitatie van 31.057,29 euro en een onverschot op de investeringen van 12.014,58
euro (in hoofdzaak te wijten aan het overschot op investeringen 2017) . Er is geen enkel verschil
tussen de kastoestand en de jaarrekening 2018.
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2019_GR_00257

Algemeen bestuur - Concertgebouw vzw - aanduiden
vertegenwoordigers stad Brugge in de bestuursorganen.
Goedgekeurd

Artikel 1
De gemeenteraad keurt de vervanging van mevrouw Annick Lambrecht door de heer Renaat
Landuyt als bestuurder goed, tevens lid van de algemene vergadering in de vzw Concertgebouw
Brugge.
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2019_GR_00265

Algemeen bestuur - TMVS - algemene jaar vergadering 11
juni 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.
1. Toetredingen
2. Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2018
3. a. Goedkeuring van de jaarrekening voor het boekjaar 2018
3. b. Goedkeuring van de voorgestelde winstverdeling over het boekjaar 2018
4. Verslag van de commissaris (lid IBR)
5. Verlenen van kwijting aan de bestuurders
6. In overeenstemming brengen van het register van deelnemers
7. Statutaire benoemingen - raad van bestuur
8. Aanstelling commissaris (lid IBR)
9. Varia en mededelingen
Artikel 2
De gemeenteraad draagt de aangeduide vertegenwoordigers de heer Philip Pierins en mevrouw
Sandrine De Crom op om namens het bestuur alle akten en bescheiden met betrekking tot de
algemene jaarvergadering van TMVS dv vastgesteld op 11 juni 2019, te onderschrijven en haar/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.

23

2019_GR_00266

Algemeen bestuur - TMVW - algemene vergadering 21 juni
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 TMVW ov van 21 juni 2019.
Artikel 2
De raad draagt de aangeduide vertegenwoordiger de heer Jean-Marie De Plancke op om namens het
bestuur alle akten en bescheiden met betrekking tot de algemene jaarvergadering van TMVW ov
vastgesteld op 21 juni 2019, te onderschrijven en haar/zijn (hun) stemgedrag af te stemmen op het in
de beslissing van de (gemeente)raad van heden bepaalde standpunt met betrekking tot de
agendapunten van voormelde algemene vergadering.
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2019_GR_00267

Algemeen bestuur - IMEWO - algemene vergadering tevens
jaarvergadering van 24 juni 2019 - vaststellen mandaat
voor de vertegenwoordiger.
Goedgekeurd

Artikel 1
De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan de agenda van de algemene vergadering - tevens
jaarvergadering - van de opdrachthoudende vereniging Imewo 24 juni 2019, nl:
1. Kennisneming verslagen Imewo van de raad van bestuur en van de commissaris over het
boekjaar 2018.
2. Goedkeuring van de jaarrekening Imewo afgesloten op 31 december 2018 (balans,
resultatenrekening, winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en waarderingsregels)
3. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders, de leden van de regionale
bestuurscomités en de commissaris Imewo met betrekking tot het boekjaar 2018.
4. Evaluatieverslag met betrekking tot de werking van de opdrachthoudende vereniging tijdens
de vorige 6 jaar en het ondernemingsplan 2019-2024.
5. Aanbod OV 2.0 - uitbreiding activiteiten
6. Statutaire benoemingen
7. statutaire mededelingen
Artikel 2
De gemeenteraad duidt mevr. Mieke Hoste aan als vertegenwoordiger. Aan de vertegenwoordiger van
de stad, mevr. Mieke Hoste, die zal deelnemen aan de algemene vergadering van de
opdrachthoudende vereniging Imewo op 24 juni 2019 (of iedere andere datum waarop deze uitgesteld
of verdaagd zou worden) wordt opgedragen haar stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden inzake voormelde artikel 1 van onderhavige raadsbeslissing.

25

2019_GR_00268

Algemeen bestuur - IKWV - algemene vergadering 26 juni
2019 - vaststellen mandaat voor de vertegenwoordiger.
Goedgekeurd

Artikel 1
De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan de agendapunten van de algemene vergadering van
IKWV van 26 juni 2019:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Goedkeuring werkingsverslag 2018
Goedkeuren van de balans en de resultatenrekening afgesloten per 31/12/2018
Bestemming resultaat
Verlenen kwijting aan de bestuurders, commissaris-revisor en accountant
Goedkeuren statutenwijziging
Goedkeuren evaluatierapport
Goedkeuren code van goed bestuur
Rondvraag

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_00269

Algemeen bestuur - IVBO - algemene vergadering van 26
juni 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. 26 juni 2019:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Samenstelling van het bureau
Verslag van de raad van bestuur aan de algemene vergadering - goedkeuring
Verslag van de commissaris-revisor - kennisname
Goedkeuren jaarrekening 2018, werkingsbijdragen deelnemers en voorstel van resultaat verwerking volgens de artikelen 52 en 52bis van de statuten
Kwijting aan bestuurders
Kwijting aan de commissaris-revisor
INT/FIN - ontslag en herbenoeming van een commissaris-revisor
INT/FIN - raad van bestuur - vastleggen presentiegeld

Artikel 2
De gemeenteraad duidt dhr. Carlos Knockaert aan als vertegenwoordiger en geeft mandaat aan zijn
vertegenwoordiger, dhr. Carlos Knockaert, om in te stemmen met alle punten op de dagorde van deze
vergadering.

27

2019_GR_00270

Algemeen bestuur - WVI - algemene vergadering van 27
juni 2019 - vaststellen mandaat voor de
vertegenwoordiger.
Goedgekeurd

Artikel 1
De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan de agenda en aan elk van de afzonderlijke punten van
de agenda van de algemene vergadering van de dv WVI die plaatsvindt op 27 juni 2019:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Goedkeuring verslag van de buitengewone algemene vergadering dd. 28 februari 2019;
Verslag van de raad van bestuur (jaarverslag)
Verslag van de commissaris
Jaarrekeningen 2018
Kwijting aan bestuurders en de commissaris
Evaluatierapport 2013-2018
Strategisch plan 2019-2025
Statutenwijziging: artikel 5: verlenging WVI tot 10 november 2037
mededelingen

Artikel 2
De gemeenteraad geeft aan zijn vertegenwoordiger, de heer wouter Bossuyt, die zal deelnemen aan
de algemene vergadering van dv WVI die plaatsvindt op 27 juni 2019 mandaat om:
- er aan alle beraadslagingen en stemmingen deel te nemen, alle voorstellen met betrekking tot de
agenda goed te keuren, alle akten, stukken, notulen, aanwezigheidslijsten te ondertekenen en in het
algemeen, het nodige te doen om de agendapunten van de algemene vergadering uit te voeren
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- deel te nemen aan elke latere algemene vergadering met dezelfde dagorde, in geval de op 27 juni
2019 geplande algemene vergadering niet rechtsgeldig zou kunnen beraadslagen en daarbij aan alle
beraadslagingen en stemmingen deel te nemen, alle voorstellen met betrekking tot de agenda goed te
keuren, alle akten, stukken, notulen, aanwezigheidslijsten te ondertekenen en in het algemeen, het
nodige te doen om de agendapunten van de algemene vergadering te realiseren.

Franky Demon

Unesco

28

2019_GR_00258

Restauratietoelage - Minnewater 7 - definitieve toekenning
- uitbetaling subsidiebedrag.
Goedgekeurd

Artikel 1
Aan Catherine Baeyens en Peter Leyman (Hof ten Bergestraat 59, 9300 Aalst), wordt een toelage van
18.750,00 euro toegekend als stadstussenkomst voor de herstellingswerkzaamheden aan de gevels en
bedaking van het pand Minnewater 7, 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 "nonmodificandi" blijft gevestigd.
Artikel 4
Deze uitgave zal benomen worden op beleidsitem BI072000, actie RB072000, rekening
66420000 2019.

Philip Pierins

Toerisme

29

2019_GR_00259

Toerisme - Algemene Vergadering Meeting in Brugge vzw
28 mei 2019 - mandaat voor de Algemene Vergadering.
Goedgekeurd

Artikel 1
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De Gemeenteraad neemt kennis van de agendapunten die ter goedkeuring aan de Algemene
Vergadering van Meeting in Brugge worden voorgelegd:
1.
2.
3.
4.

Verslagen Algemene Vergadering 1 en 2 van 26/02/19
Jaarverslag 2018
Jaarrekening 2018 + verslag revisor
Begrotingsaanpassing 2019

Artikel 2
De schepen voor toerisme, Philip Pierins, wordt gemandateerd om op de Algemene Vergadering
van 28/5/19 aansluitend op de gemeenteraad de voorgestelde punten (zie artikel 1) goed te
keuren.
Artikel 3
Financieel directeur Cathy Brouckaert wordt eveneens opgenomen in de Raad van Bestuur (met
raadgevende stem).

Ann Soete

Onderwijs

30

2019_GR_00260

Onderwijs - Stedelijke Academie voor Schone Kunsten
(KSO ) - overdracht lestijden naar Gemeentelijke
Technische Tuinbouwschool Merchtem - schooljaar 20182019.
Goedgekeurd

Artikel 1
De overdracht van 5 lestijden van de Stedelijke Academie voor Schone Kunsten (KSO) naar de
Gemeentelijke Technische Tuinbouwschool te Merchtem per 1 september 2018 wordt goedgekeurd.
De overeenkomst voor deze overdracht gedurende 1 schooljaar, nl. 2018-2019, wordt goedgekeurd.

Nico Blontrock

Cultuurbeleidscoördinator

31

2019_GR_00233

Cultuurbeleidscoördinator - Iedereen Klassiek samenwerkingsovereenkomst met Klara - goedkeuring.
Goedgekeurd

Artikel 1
De budgetverhoging van 30.000 euro naar 54.450 euro voor de edities 2019-2021 wordt
goedgekeurd. Krediet wordt voorzien met BW2 2019. Toelage aan Brugge Plus.
Artikel 2
De intentieverklaring 2019-2021 wordt goedgekeurd.
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Organiseren (verhuur zalen/uitleendienst/kostuumatelier)

32

2019_GR_00261

Organiseren - uitleendienst - reglement ontleenbaar
stadsmateriaal: wijzigingen en opname historische
kostuums - goedkeuring.
Goedgekeurd

Artikel 1
De gemeenteraad keurt bijgevoegd reglement voor het gebruik van materiaal van de uitleendienst van
Stad Brugge goed.
Artikel 2
De wijziging aan de tarieflijst ontleenbaar stadsmateriaal wordt goedgekeurd.
Artikel 3
De transportkosten van de movilo's zijn in het huurtarief inbegrepen.

33

2019_GR_00262

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

Artikel 1
Het aangepaste reglement voor het huren van stadszalen wordt goedgekeurd.
Artikel 2
De collegebeslissing van 16 september 2015, mbt het gebruik van stadszalen door politieke
organisaties wordt, integraal opgeheven.

INTERPELLATIES

34

2019_GR_00235

Interpellaties

Artikel 1
Raadslid Pol Van Den Driessche interpelleert over de selectieprocedure voor redders op het strand.
Schepen Martine Matthys antwoordt.
Artikel 2
Raadslid Sandra Wintein interpelleert over flankerende maatregelen voor de Visartsluis.
Raadsleden Dirk Barbier, Marleen Ryelandt, Stefaan Sintobin, Jean-Marie De Plancke, Pieter Marechal
en Geert Van Tieghem komen tussen. Burgemeester Dirk De fauw antwoordt.
Artikel 3
Raadslid Karel Scherpereel interpelleert over verkeerssubsidies voor scholen.
Raadslid Yves Buysse komt tussen. Burgemeester Dirk De fauw antwoordt.
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Artikel 4
Raadslid Karin Robert interpelleert over locaties regenboogzebrapad.
Burgemeester Dirk De fauw antwoordt.
Artikel 5
Raadslid Mieke Hoste interpelleert over fietskluizen/fietstrommels.
Raadsleden Dirk Barbier, Janos Braem en Pascal Ennaert komen tussen. Burgemeester Dirk De fauw
antwoordt.
Artikel 6
Raadslid Nele Caus interpelleert over asbest en zwaar vervuilende metalen in Brugge.
Raadsleden Marleen Ryelandt en Dirk Barbier komen tussen. Schepen Minou Esquenet antwoordt.
Artikel 7
Raadslid Nele Caus interpelleert over kortparkeren in Sint-Michiels.
Burgemeester Dirk De fauw antwoordt.
Artikel 8
Raadslid Marleen Ryelandt interpelleert over respect bij werken voor waardevolle bomen.
Schepen Mercedes Van Volcem antwoordt.

AKTEN EN MEDEDELINGEN

35

2019_GR_00263

Politie - verslag MOVE-overleg van 13 maart 2019 kennisname.
Kennis genomen

Artikel 1
De gemeenteraad neemt kennis van het verslag van het MOVE-overleg d.d. 13 maart 2019 en van de
beslissingen van het college d.d. 13 mei 2019.

36

2019_GR_00255

Algemeen directeur - jaarlijks voortgangsrapport
organisatiebeheersing/interne controle - kennisname.
Kennis genomen

Artikel 1
De gemeenteraad neemt kennis van het voortgangsrapport (voorjaar 2019) vanwege de algemeen
directeur over de werkzaamheden inzake organisatiebeheersing/interne controle.

37

2019_GR_00271

Eigendommen - jaarverslag 2018 Brugge Foundation kennisname.
Kennis genomen

Artikel 1
De gemeenteraad neemt kennis van het Jaarverslag 2018 van de Brugge Foundation.
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BESLOTEN ZITTING

Dirk De fauw

Politie/arbeidsongevallen

38

2019_GR_00249

Politie - consolidatie arbeidsongevallen - goedkeuring.
Goedgekeurd

Politie/personeelsbeheer

39

2019_GR_00242

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

40

2019_GR_00243

Politie - opruststelling van een hoofdinspecteur van politie
met ingang van 1 augustus 2019.
Goedgekeurd

41

2019_GR_00244

Politie - opruststelling van een inspecteur van politie met
ingang van 1 juli 2019.
Goedgekeurd

42

2019_GR_00245

Politie - opruststelling van een inspecteur van politie met
ingang van 1 juli 2019.
Goedgekeurd

43

2019_GR_00246

Politie - opruststelling van een arbeider met ingang van 1
juni 2019.
Goedgekeurd
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