Gemeenteraad
Besluitenlijst

Zitting van 25 juni 2019

OPEN ZITTING

Dirk De fauw

Politie/algemeen

1

2019_GR_00289

Politie - Brugse ANPR gekoppeld aan het nationaal systeem
- goedkeuring.
Goedgekeurd

Artikel 1
De koppeling van het ANPR systeem van de lokale politie Brugge aan het Centraal Beheerssysteem
van de federale politie wordt goedgekeurd.

2

2019_GR_00290

Politie - vervanging van politiestraffen door gemeentelijke
administratieve sancties bij de beteugeling van inbreuken
op gemeentelijke politieverordeningen - goedkeuring.
Goedgekeurd

Artikel 1
Het in bijlage 1 aangepaste “kaderreglement gemeentelijke administratieve sancties Brugge” wordt
goedgekeurd, met inwerkingtreding vanaf 1 juli 2019.
Artikel 2
Het protocolakkoord inzake gemengde inbreuken, afgesloten op 28 mei 2019 tussen het college van
burgemeester en schepenen en de procureur des Konings van West-Vlaanderen wordt bekrachtigd.
Artikel 3
In de politieverordening betreffende de geluidshinder en de muziekactiviteiten niet ingedeeld volgens
VLAREM, wordt een artikel 17bis toegevoegd met de hiernavolgende bepaling:
"Met behoud van de bijzondere bepalingen van deze verordening of andere regelgeving, en behoudens toelating
vanwege de burgemeester, het college of andere hieromtrent bevoegde instanties, is het verboden om
nachtgerucht of nachtrumoer te maken waardoor de rust van de inwoners kan worden verstoord (gemengde
inbreuk art. 561, 1° Strafwetboek)".

Artikel 4
De in bijlage 2 opgelijste aanpassingen van de sanctieregeling in een reeks stedelijke reglementen en
verordeningen worden goedgekeurd, met inwerkingtreding vanaf 1 juli 2019.
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Politie/middelenbeheer

3

2019_GR_00291

Politie - aankoop van 2 digitale camera's voor flitspalen voorstel - wijze van gunnen - goedkeuring.
Goedgekeurd

Artikel 1
De aankoop van 2 digitale rood licht en snelheidscamera's met bijhorende kabels wordt goedgekeurd
en zal aangekocht worden bij de firma Polis-Service, Kempenlaan 59 te 2300 Torhout.
Artikel 2
De uitgave van 93.975,56 euro, btw inbegrepen, zal benomen worden op begrotingsartikel
33030/744-51/2019 BU en wordt gefinancierd met eigen middelen.

Politie/personeelsbeheer

4

2019_GR_00324

Politie - bijkomende aanwerving Lokale Politie Brugge goedkeuring.
Goedgekeurd

Artikel 1
Aan de gemeenteraad wordt ter goedkeuring voorgelegd:
De bijkomende aanwerving van 10 inspecteurs van politie in de functie van teamlid regio.

Europese cel

7

2019_GR_00277

Europese cel - kennisname goedkeuring Europees subsidie
project BITS 'Bicycle and Intelligent Transport Systems' en
ondertekening partnerschapsovereenkomst.
Goedgekeurd

Artikel 1
De gemeenteraad neemt kennis van de goedkeuring van het Europese subsidieproject 'BITS' - Bicycle
Intelligent Transport Systems.
Artikel 2
De gemeenteraad gaat akkoord met de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst.

Mathijs Goderis

Jeugddienst
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8

2019_GR_00293

Jeugddienst - herziening huishoudelijk reglement
Vakantiewerking Kwibus - goedkeuring.
Goedgekeurd

Artikel 1
De herziening van het huishoudelijk reglement wordt goedgekeurd.

Brugge Studentenstad

9

2019_GR_00322

Brugge Studentenstad - studentenhuis en
werkingsmiddelen - goedkeuring.
Goedgekeurd

Artikel 1
De gemeenteraad beslist principieel om de nodige middelen ter beschikking te stellen voor de werking
van The Student Village en voor de extra loonkost voor de coördinator Brugge Studentenstad.
Artikel 2
De middelen (t.b.v. 39.516,23 euro) voor de werking voor The Student Village en de extra loonkost
voor de coördinator Brugge Studentenstad zijn te benemen via BI075002, A0251, 64910000.

Mercedes Van Volcem

Openbaar domein

10

2019_GR_00278

Openbaar domein - vernieuwen van de openbare verlichting
in de Komvest en de Elisabethlaan - voorstel - wijze van
gunnen - goedkeuring.
Goedgekeurd

Artikel 1
De offerte van Eandis voor het vernieuwen van de openbare verlichting langs de Komvest en de
Elisabethlaan in Brugge wordt goedgekeurd.
Artikel 2
Het krediet van 274.653, 75 euro exclusief btw of 332.331,03 euro btw verlegd wordt benomen op
rekening 22510007, BI067000, RB067000 budget 2019 inkooporder 602190000033.
Artikel 3
Gunning zal gebeuren via onderhandelingsprocedure zonder voorafgaandelijke bekendmaking aan de
vergunningshoudende maatschappij Eandis, Scheepsdalelaan 56, 8000 Brugge (BTW
BE0477.445.084).
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11

2019_GR_00279

Openbaar domein - vernieuwen van de openbare verlichting
Torhoutse Steenweg tot Expressweg - voorstel - wijze van
gunnen - goedkeuring.
Goedgekeurd

Artikel 1
De offerte van Fluvius voor het vernieuwen van de openbare verlichting langs de Torhoutse Steenweg
tot Expressweg te Brugge wordt goedgekeurd.
Artikel 2
Het krediet van 115.139,54 euro (excl. btw) of 139.318,84 euro (btw incl.) - btw verlegd - wordt
benomen op rekening 22510007, BI067000, RB067000 en aangevraagd met BW2.
Artikel 3
Gunning zal gebeuren via onderhandelingsprocedure zonder voorafgaandelijke bekendmaking aan de
vergunninghoudende maatschappij Fluvius, Scheepsdalelaan 56, 8000 Brugge (BTW
BE0477.445.084).

12

2019_GR_00280

Openbaar domein - herinrichting Werfplein - ontwerp wijze van gunnen - goedkeuring.
Goedgekeurd

Artikel 1
De gemeenteraad keurt het ontwerp en de wijze van gunnen, openbare procedure, voor de
herinrichting van het Werfplein goed.
Artikel 2
De geraamde kosten ten bedrage van 150.570 euro excl. btw of 182.189,70 euro incl. btw (btwverlegd) voor de herinrichting van het Werfplein worden benomen op beleidsitem BI075001, actie
A0054, rekening 22010007.
Artikel 3
De vastlegging van de kosten, 1.164,10 euro excl. btw of 1.408,56 euro incl. btw, voor
veiligheidscoördinator Preveneco wordt goedgekeurd op beleidsitem BI75001, actie A0054, rekening
22010007.

13

2019_GR_00295

Openbaar domein - raamovereenkomst vellen en
ontstronken van bomen - ontwerp - wijze van gunnen goedkeuring.
Goedgekeurd

Artikel 1
De gemeenteraad keurt het ontwerp en de wijze van gunnen, openbare procedure voor het
raamcontract vellen en ontstronken van bomen, goed.
Artikel 2
De geraamde kosten bedragen per jaar bedrage, 84.609,25 euro incl. btw of 69.925,00 euro excl.
btw. Het raamcontract is 3 x verlengbaar.
Artikel 3
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Het krediet wordt benomen op rekening 61469000, actie RB068000 en beleidsitem BI068000.

14

2019_GR_00316

Openbaar domein - fietspaden Slachthuisstraat, SintPieterszuidstraat + doorsteek Lodewijk Coiseaukaai ontwerp - wijze van gunnen - goedkeuring.
Goedgekeurd

Artikel 1
Het ontwerp en wijze van gunnen, openbare procedure voor de aanleg fietspaden en ovonde in de
Sint-Pieterszuidstraat en Slachthuisstraat en aanleg fietsdoorsteek Lodewijk Coiseaukaai - Dudzeelse
Steenweg, worden goedgekeurd.
Artikel 2
Het totale geraamde bedrag bedraagt 358.337,30 euro excl. btw. waarvan 130.713 euro excl. btw ten
laste van Ellia, 26.930 euro excl. btw ten laste van TMVW en 204.730,30 euro excl. btw ten laste van
Stad Brugge.
Artikel 3
Het krediet is voorzien in de investeringsplanning. Het budget wordt benomen op rekening 22500007,
beleidsitem BI02002 en actie RB020002.

15

2019_GR_00294

Openbaar domein - stationsomgeving - bouwen van een
fietstunnel onder de Koning Albert I-laan en
omgevingswerken - goedkeuring meerkosten - verrekening
1.
Goedgekeurd

Artikel 1
De gemeenteraad keurt het stadsaandeel en het gesubsidieerde stadsaandeel in de meerkosten ten
bedrage van 173.892,05 euro excl. btw of 210.409,38 euro incl. btw goed:
• Stad Brugge: 120.119,12 euro excl. btw of 145.344,14 euro incl. btw
• Stad Brugge 100% gesubsidieerd: 53.772,93 euro excl. btw of 65.065,25 euro incl. btw
Artikel 2
De kosten ten bedrage van 173.892,05 euro excl. btw of 210.409,38 euro incl. btw worden benomen
op beleidsitem BI020002, actie A0097, rekening 22500007.
Artikel 3
Een bedrag van 53.772,93 euro excl. btw of 65.065,25 euro incl. btw zal via module 13 gesubsidieerd
worden en wordt ingevorderd op beleidsitem BI020002, actie A0097, rekening 15000000.
Artikel 4
Het nieuw totaal voor het stadsaandeel en het gesubsidieerde stadsaandeel voor de werken
stationsomgeving - bouwen van een fietstunnel onder de Koning Albert I-laan en
omgevingswerken bedraagt 4.724.839,81 euro excl. btw of 5.717.056,17 euro incl. btw uitgevoerd
door aannemer Aswebo NV – Artes Depret NV, Lanceloot Blondeellaan 2, 8380 Zeebrugge, btwnummer BE 0882.467.396:
• Stad Brugge: 359.767,37 euro excl. btw of 435.318,52 euro incl. btw;
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• Stad Brugge 100% gesubsidieerd: 4.365.072,44 euro excl. btw of 5.281.737,65 euro incl. btw.
Artikel 5
De meerkosten voor TMVW-Aquario bedragen 44.442,80 euro excl. btw.

Eigendommen

16

2019_GR_00281

Eigendommen - stedelijk onroerend patrimonium - verkoop
van een oppervlakte van 79,37 m² grond gelegen te 8380
Lissewege, Pol Dhondtstraat 62+, aan aanpalende
eigenaars van het Lisseweegs Vaartje 63 - goedkeuring.
Goedgekeurd

Artikel 1
Er zal worden overgegaan tot de verkoop uit de hand van een oppervlakte van 79,37 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 2 op het
opmetingsplan opgemaakt door het landmeterskantoor VD van 18 maart 2016, aan eigenaars van de
woning gelegen te 8380 Lissewege, Lisseweegs Vaartje 63, mevrouw Ingrid Putcuyps en mevrouw
Geneviève Bauwens, tegen de prijs van € 10.774,85 en verder onder de voorwaarden opgenomen in
de koopverbintenis van 23 april 2019.
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.

17

2019_GR_00299

Eigendommen - verkoop van een oppervlakte van 41,11 m²
tuingrond, gelegen Kruisvest, aan de eigenaar van de
aanpalende woning Potterierei 110.
Goedgekeurd

Artikel 1
De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan de verkoop van de oppervlakte van 41,11 m² de
tuingrond, gelegen te 8000 Brugge, Kruisvest, gekend bij het kadaster, 6e Afd. Brugge, sectie F, als
deel van het perceelnummer 0005 02 P0000, afgebeeld als Lot 6, voorgesteld door de veelhoek '1312-14-15-16-17-18-19-20-13', op het opmetingsplan opgemaakt op 26 maart 2019 door het
landmeetkundig bureau Daeninck-Audenaert, aan de eigenaar van de aanpalende woning, mevrouw
Jeanine Van den Berghe, wonende te 8000 Brugge, Potterierei 110, tegen de prijs van € 6.974,73,
onder de voorwaarden opgenomen in de koopverbintenis van 10 mei 2019.
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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18

2019_GR_00297

Eigendommen - verkoop van een oppervlakte van 16,96 m²
tuingrond, gelegen Kruisvest, aan de eigenaar van de
aanpalende woning Potterierei 111.
Goedgekeurd

Artikel 1
De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan de verkoop van de oppervlakte van 41,11 m² tuingrond,
gelegen te 8000 Brugge, Kruisvest, gekend bij het kadaster, 6e Afd. Brugge, sectie F, als deel van het
perceelnummer 0005 02 P0000, afgebeeld als Lot 5, voorgesteld door de veelhoek '10-11-13-12-10',
op het opmetingsplan opgemaakt op 26 maart 2019 door het landmeetkundig bureau DaeninckAudenaert, aan de eigenaar van de aanpalende woning, mevrouw Rita Samyn, wonende te 8000
Brugge, Potterierei 111, tegen de prijs van € 2.989,98, onder de voorwaarden opgenomen in de
koopverbintenis van 28 april 2019.
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.

19

2019_GR_00296

Eigendommen - verkoop van een oppervlakte van 13,46 m²
tuingrond, gelegen Kruisvest, aan de eigenaar van de
aanpalende woning Potterierei 112.
Goedgekeurd

Artikel 1
De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan de verkoop van de oppervlakte van 13,46 m² tuingrond,
gelegen te 8000 Brugge, Kruisvest, gekend bij het kadaster, 6e Afd. Brugge, sectie F, als deel van het
perceelnummer 0005 02 P0000, afgebeeld als Lot 4, voorgesteld door de veelhoek '8-9-11-10-8', op
het opmetingsplan opgemaakt op 26 maart 2019 door het landmeetkundig bureau DaeninckAudenaert, aan de eigenaar van de aanpalende woning gelegen te 8000 Brugge, Potterierei 112, de
heer Marnix Floré, wonende te 8000 Brugge, Witteleertouwersstraat 12, tegen de prijs van €
2.412,48, onder de voorwaarden opgenomen in de koopverbintenis van 17 april 2019.
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.

20

2019_GR_00300

Eigendommen - verkoop van een oppervlakte van 11,09 m²
tuingrond, gelegen Kruisvest, aan de eigenaar van de
aanpalende woning Potterierei 113.
Goedgekeurd

Artikel 1
De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan de verkoop van de oppervlakte van 11,09 m² de
tuingrond, gelegen te 8000 Brugge, Kruisvest, gekend bij het kadaster, 6e Afd. Brugge, sectie F, als
deel van het perceelnummer 0005 02 P0000, afgebeeld als Lot 3, voorgesteld door de veelhoek '6-7-
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9-8-6', op het opmetingsplan opgemaakt op 26 maart 2019 door het landmeetkundig bureau
Daeninck-Audenaert, aan de eigenaar van de aanpalende woning, mevrouw Goedelieve Dalle,
wonende te 8000 Brugge, Potterierei 113, tegen de prijs van € 2.021,43, onder de voorwaarden
opgenomen in de koopverbintenis van 24 mei 2019.
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.

21

2019_GR_00298

Eigendommen - verkoop van een oppervlakte van 8,76 m²
tuingrond, gelegen Kruisvest, aan de eigenaars van de
aanpalende woning Potterierei 114.
Goedgekeurd

Artikel 1
De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan de verkoop van de oppervlakte van 8,76 m² de
tuingrond, gelegen te 8000 Brugge, Kruisvest, gekend bij het kadaster, 6e Afd. Brugge, sectie F, als
deel van het perceelnummer 0005 02 P0000, afgebeeld als Lot 2, voorgesteld door de veelhoek '1-56-7-1', op het opmetingsplan opgemaakt op 26 maart 2019 door het landmeetkundig bureau
Daeninck-Audenaert, aan de eigenaars van de aanpalende woning, voor het vruchtgebruik: mevrouw
Philomena Roje wonende te 8000 Brugge, Potterierei 114 en voor de naakte eigendom: de heer
Melvin Roje, wonende te 8421 De Haan, Kloostersstraat 8/0102, tegen de prijs van € 1.636,98, onder
de voorwaarden opgenomen in de koopverbintenis van 19 april 2019.
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.

22

2019_GR_00301

Eigendommen - onroerend patrimonium - verkoop
oppervlakte grond voor het plaatsen van een
elektriciteitscabine voor de groendienst, met vestiging
erfdienstbaarheid voor de ondergrondse leidingen en
toegang, gelegen te 8200 Brugge, Peereboom (zn), aan
IMEWO.
Goedgekeurd

Artikel 1
De gemeenteraad verleent goedkeuring voor de verkoop van de oppervlakte van 25,62 m³ grond,
gelegen te 8200 Brugge (Sint-Andries), in de nabijheid van de Zeeweg, Peereboom, gekend bij het
kadaster in de 27e Afdeling Brugge, sectie E, als deel van het perceelnummer 0138 A, zoals
aangeduid met oranje kleur, Lot 1, op bijgevoegd plan 297252, opgemaakt door het landmeetkundig
bureau Daeninck-Audenaert en de vestiging van een erfdienstbaarheid voor het aanleggen en
onderhouden van de ondergrondse energieleidingen naar deze oppervlakte grond via het wandelpad
en een toegangspad, zoals aangeduid op het voorlopig plan HNW 297252 (kabelsleuf), opgemaakt
door Fluvius, tegen de prijs van 1 symbolische euro, aan IMEWO met maatschappelijke zetel
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gevestigd te 9090 Melle, Brusselsesteenweg 199 en verder onder de voorwaarden opgenomen in de
ontwerp-overeenkomst.
Artikel 2
Alle aan deze verkoop verbonden kosten zijn ten laste van IMEWO.
Artikel 3
De voorzitter van de gemeenteraad, de algemeen directeur, de financieel beheerder 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.

23

2019_GR_00302

Eigendommen - erfpacht (99 jaar) ruimte bestaande
distributiecabine (elektriciteit) in gebouw gelegen
Molenmeers 11+, aan IMEWO.
Goedgekeurd

Artikel 1
Er zal worden overgegaan tot het in erfpacht geven van een lokaal met een oppervlakte van 22,62
m², dat zich bevindt op de gelijkvloerse verdieping van het gebouw gelegen te 8000 Brugge, hoek
Leffingestraat/Molenmeers, gekend bij het kadaster, Molenmeers 11+, Brugge 1e Afd., sectie A, als
deel van het perceelnummer 0497 T P0000, zoals aangeduid op het opmetingsplan van 4 april 2019
opgemaakt door de heer Wouter De Maeght, landmeter-expert bij het landmetersbureau Teccon
(+), voor een periode van 99 jaar, tegen een eenmalig canon van € 10.500,00 en verder onder de
voorwaarden opgenomen in de ontwerp-overeenkomst.
Artikel 2
Alle aan deze erfpacht verbonden kosten vallen ten laste van IMEWO.
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.

Franky Demon

Sectoren NWO

24

2019_GR_00303

Ruimtelijke ordening - Legeweg 98 - Woningbouw Blomme
- verkavelen Legeweg 98 - voorgestelde rooilijnen,
kosteloze grondafstand en zaak der wegen - goedkeuring.
Goedgekeurd

Artikel 1
De gemeenteraad neemt kennis van de resultaten van het openbaar onderzoek. Er werden op heden
geen bezwaren en/of opmerkingen ingediend.
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Artikel 2
De gemeenteraad keurt de voorgestelde rooilijnen, de kosteloze grondafstand en de zaak der wegen
goed op basis van de gevraagde planaanpassingen in het advies van de gemeentelijke
omgevingsambtenaar.

25

2019_GR_00304

Ruimtelijke ordening - Oude Kortrijkstraat 9 - Brugse
Maatschappij voor Huisvesting - bouwen van 14 woningen
en 22 appartementen met wegenis - voorgestelde
rooilijnen, kosteloze grondafstand en zaak der wegen goedkeuring.
Goedgekeurd

Artikel 1
De gemeenteraad neemt kennis van de resultaten van het openbaar onderzoek: 11 ontvankelijke
bezwaarschriften.
Artikel 2
De gemeenteraad neemt kennis van het voorbereidend verslag van de omgevingsambtenaar over de
uitgebrachte adviezen en het openbaar onderzoek en gaat akkoord met de voorgestelde rooilijnen
waarbij een deel ondergrondse parking onder openbaar domein komt te liggen en dat de
verantwoordelijkheden die daaruit volgen gestipuleerd worden in een overeenkomst, waarbij de Stad
niet verantwoordelijk is voor de schade aan private constructies onder openbaar domein.
Artikel 3
De gemeenteraad neemt kennis van de ingediende bezwaren en opmerkingen tijdens het openbaar
onderzoek en keurt de voorgestelde rooilijnen, de kosteloze grondafstand en de zaak der wegen goed.

Unesco

26

2019_GR_00323

Ruimtelijke ordening - Boeveriestraat 73 - bouwproject
Boeveriestraat - voorgestelde rooilijnen, kosteloze
grondafstand en zaak der wegen - goedkeuring.
Goedgekeurd

Artikel 1
De gemeenteraad neemt kennis van de ingediende bezwaren en opmerkingen.
Artikel 2
De gemeenteraad keurt de voorgestelde rooilijnen, de kosteloze grondafstand en de zaak der wegen
goed.

Sportdienst

27

2019_GR_00305
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Sportdienst - tijdelijke verordening zomerzwemmen in de
Coupure - goedkeuring.
Goedgekeurd
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Artikel 1
De tijdelijke verordening 'Zomerzwemmen in de Coupure' wordt goedgekeurd.

Philip Pierins

Toerisme

28

2019_GR_00317

Toerisme - samenwerkingsovereenkomst Stad Brugge Westtoer - goedkeuring.
Goedgekeurd

Artikel 1
De samenwerking met Westtoer a.p.b. wordt naar analogie met de voorgaande bestuursperiode
gecontinueerd.
Artikel 2
Er wordt goedkeuring verleend aan bijgaande samenwerkingsovereenkomst tussen Stad Brugge en
Westtoer a.p.b. voor de lopende bestuursperiode + 1 jaar.
Artikel 3
In de meerjarenbegroting 2020-2025 wordt een jaarlijks met 1% te indexeren bedrag voorzien van
180.450 euro die na ontvangst factuur wordt uitbetaald aan Westtoer a.p.b, Koning Albert I-laan 120,
8000 Brugge.
Artikel 4
Er wordt goedkeuring verleend aan de voorgestelde werkwijze waarbij:
- De bijgeengebrachte middelen in het kader van de promotiepools jaarlijks met 1% worden
geïndexeerd en beheerd door Westtoer.
- De provinciale toelage van 40.000 euro bedoeld voor de MICE-werking jaarlijks met 1% wordt
geïndexeerd en uitbetaald aan de stad.

Ann Soete

Onderwijs

29

2019_GR_00284

Onderwijs - Deeltijds Kunstonderwijs - Interlokale
Vereniging oprichten met Oostkamp voor de domeinen
Muziek, Woordkunst-Drama, Dans, Beeldende en
Audiovisuele Kunsten per 01 september 2019 goedkeuring.
Goedgekeurd

Artikel 1
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Tussen de gemeentebesturen van Oostkamp en Brugge wordt een intergemeentelijk
samenwerkingsverband opgericht voor het stedelijk deeltijds kunstonderwijs Academie en
Conservatorium Brugge ter realisatie van vestigingsplaatsen op het grondgebied van de gemeente
Oostkamp voor de domeinen Muziek, Woordkunst -Drama, Dans, Beeldende en Audiovisuele Kunsten
per 01 september 2019.
Namens het stadsbestuur van Brugge zetelt de schepen van onderwijs.
Artikel 2
De overeenkomst in bijlage wordt goedgekeurd.

30

2019_GR_00306

Onderwijs - Stedelijk Conservatorium Brugge - jaarkalender
2019-2020 - goedkeuring.
Goedgekeurd

Artikel 1
De gemeenteraad keurt het voorstel m.b.t. de jaarkalender 2019-2020 van het Stedelijk
Conservatorium te Brugge goed:
kalender met alle activiteiten (bijlage)

Pedagogische studiedag
woensdag 11/12/2019

Facultatieve vrije dag
vrijdag 22/5/2020
zaterdag 23/5/2020
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2019_GR_00307

Onderwijs - Stedelijk Conservatorium Brugge - toetsingsen afsprakenkader 'leren in een alternatieve leercontext'
schooljaar 2019-2020 - goedkeuring.
Goedgekeurd

Artikel 1
Het toetsings- en afsprakenkader met betrekking tot leren in een alternatieve leercontext aan het
Stedelijk Conservatorium Brugge vanaf het schooljaar 2019-2020, wordt goedgekeurd.
Artikel 2
De gemeenteraad machtigt het college om de overeenkomsten aan te gaan met geïnteresseerden die
voldoen aan het toetsingsinstrument.
Artikel 3
De gemeenteraadsbeslissing m.b.t. alternatieve leercontext d.d.26 juni 2018 wordt ingetrokken per
01/09/2019.
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2019_GR_00308

Onderwijs - Stedelijk Conservatorium Brugge maximumcapaciteit schooljaar 2019-2020 - goedkeuring.
Goedgekeurd

Artikel 1
Het voorstel i.v.m. de maximumcapaciteit schooljaar 2019-2020 voor het Stedelijk Conservatorium
Brugge wordt goedgekeurd cfr. het onderhandeld voorstel.
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2019_GR_00309

Onderwijs - Academie voor Schone Kunsten (KSO) wijziging schoolreglement m.i.v. 1 september 2019 goedkeuring.
Goedgekeurd

Artikel 1
Het schoolreglement van de Stedelijke Academie voor Schone Kunsten (KSO) inclusief de
schoolkalender met de facultatieve vrije dag en pedagogische studiedag voor het schooljaar 20192020 wordt goedgekeurd.
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2019_GR_00310

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

Artikel 1
Het voorstel om voor het schooljaar 2019-2020 de maximumcapaciteit vast te leggen voor de
stedelijke Academie voor Schone Kunsten - Beeldende Kunsten ( DKO) cfr. bijlage wordt
goedgekeurd.
Er wordt geen mandaat gegeven aan de directeur om nadien de maximumcapaciteit desgewenst op te
trekken en een structuuronderdeel volzet te verklaren of de volzetverklaring ervan op te heffen.
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2019_GR_00311

Onderwijs - aanvraag uitbreiding van
onderwijsbevoegdheid voor de Stedelijke Nijverheids- en
Taalleergangen - SNT - vanaf 1 februari 2020 goedkeuring.
Goedgekeurd

Artikel 1
De aanvraag voor de uitbreiding van de onderwijsbevoegdheid voor de Stedelijke Nijverheids- en
Taalleergangen Brugge voor het aanbieden van lessen Europese talen richtgraad 3 en richtgraad 4, in
vestingingsplaats 'De Bollaard' gelegen in de Koning Albert 1 laan 112 te Blankenberge, vanaf 1
februari 2020 wordt goedgekeurd.

36

2019_GR_00312
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Onderwijs - Stedelijk Basisonderwijs Brugge - wijziging
schoolreglement m.i.v. 1 september 2019 - goedkeuring.
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Goedgekeurd
Artikel 1
De aanpassingen van het schoolreglement van het Stedelijk Basisonderwijs Brugge met ingang van 1
september 2019 worden goedgekeurd cfr bijlage na vakbondsoverleg.

Nico Blontrock

Musea

37

2019_GR_00283

Musea - jaarrekening 2018 vzw Kenniscentrum - mandaat
aan de Burgemeester als vertegenwoordiger van de stad goedkeuring.
Goedgekeurd

Artikel 1
De gemeenteraad geeft mandaat aan de burgemeester om als stadsvertegenwoordiger in de
Algemene Vergadering van Kenniscentrum vzw de jaarrekening 2018 goed te keuren en vervolgens
kwijting te verlenen aan de bestuurders.
Artikel 2
De Algemene vergadering van Kenniscentrum vzw wordt gevraagd om de financieel directeur van
Stad Brugge op te nemen als raadgevend lid van de Raad van bestuur van de vzw.

Cultuurbeleidscoördinator

38

2019_GR_00313

Cultuurbeleidscoördinator - jaarrekening 2018 Brugge Plus
vzw - mandaat voor de algemene vergadering.
Goedgekeurd

Artikel 1
De gemeenteraad geeft mandaat aan de Burgemeester om in de algemene vergadering van Brugge
Plus vzw:
• de jaarrekening 2018 goed te keuren;
• kwijting te verlenen aan de bestuurders en de bedrijfsrevisor voor het boekjaar 2018.
Artikel 2
De Financieel Directeur wordt, zonder stemrecht, toegevoegd aan de Raad van Bestuur.

Minou Esquenet

Gebouwen
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2019_GR_00276

Stadsgebouwen - herstellen en schilderen van voorgevel en
schrijnwerk, schilderen van deel achtergevel en
herinrichten van gelijkvloers, 1ste en 3de verdieping,
Hoogstraat 37-41 - ontwerp - wijze van gunnen goedkeuring.
Goedgekeurd

Artikel 1
Het ontwerp voor het 'Herstellen en schilderen van voorgevel en schrijnwerk, schilderen van deel
achtergevel en herinrichten van gelijkvloers, 1ste en 3de verdieping, Hoogstraat 37-41, 8000
Brugge' wordt goedgekeurd.
Artikel 2
De wijze van gunnen, nl. onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking wordt
goedgekeurd.
Artikel 3
De geraamd uitgave voor de werken ten bedrage van 179.528,63 euro (incl. 21 % btw
medecontractant) wordt als volgt benomen: MJP 2018-T11863-BI011908-RB011908-22142007OBB045-bestelaanvraag 601906551.
Artikel 4
De geraamde uitgave voor de veiligheidscoördinator ten bedrage van 728,70 euro (incl. 21%btw)
wordt als volgt benomen: MJP 2018-T11863-BI011908-RB011908-22142007-OBB045bestelaanvraagnr. 601907135.
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2019_GR_00314

Stadsgebouwen - aanstellen van een extern ontwerper voor
de renovatie en uitbreiding van bestaand administratief
centrum met omgevingsaanleg, Gistelse Steenweg 524 te
Sint-Andries - goedkeuring.
Goedgekeurd

Artikel 1
Het ontwerp en wijze van gunnen voor het project "Aanstellen van een extern ontwerper voor de
renovatie en uitbreiding van bestaand administratief centrum met omgevingsaanleg, Gistelse
Steenweg 524 te 8200 Sint-Andries", geraamd op 437.587,60 euro excl. btw, hetzij 529.481,00 euro
incl. btw wordt goedgekeurd.
Artikel 2
De bijgevoegde selectieleidraad (incl. projectdefinitie) wordt goedgekeurd.
Artikel 3
Kennisname van het vooropgestelde verder verloop en de indicatieve timing van de procedure.
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2019_GR_00315
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Stadsgebouwen - aanstellen van een extern ontwerper voor
de renovatie en uitbreiding bestaand voormalig
douanegebouw met omgevingsaanleg, Lodewijk
Coiseaukaai 2 - goedkeuring.
Goedgekeurd
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Artikel 1
Het ontwerp en wijze van gunnen voor het aanstellen van een extern ontwerper voor de renovatie en
uitbreiding van bestaand voormalig douanegebouw met omgevingsaanleg, Lodewijk Coiseaukaai 2,
8000 Brugge, geraamd op 554.714,87 euro excl. btw, hetzij 671.205,00 euro incl. btw wordt
goedgekeurd.
Artikel 2
De bijgevoegde selectieleidraad (incl. projectdefinitie) wordt goedgekeurd.
Artikel 3
Er wordt kennis genomen van het vooropgestelde verder verloop en de indicatieve timing van de
procedure.

Elektromechanica

42

2019_GR_00318

Elektromechanica - raamcontract voor het plaatsen,
vernieuwen, onderhouden, wegnemen, opslaan en huren
van feestverlichting Stad Brugge - ontwerp - wijze van
gunnen - goedkeuring.
Goedgekeurd

Artikel 1
Het ontwerp van het raamcontract tot het plaatsen, vernieuwen, onderhouden, wegnemen, opslaan
en huren van feestverlichting voor de Stad Brugge en deelgemeenten voor het jaar 2019-2020-2021
wordt goedgekeurd. (Startdatum brandperiode intra muros zal afgestemd worden met startdatum
Wintermarkt.)
Artikel 2
De dienstenopdracht zal toegewezen worden na openbare procedure op Europees niveau.
Artikel 3
De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op een totaal bedrag van 485.175,00 euro btw excl.
of 587.061,75 euro btw inb. en dit voor 3 jaar. Jaarlijks komt dit neer op 161.725 euro btw excl.
of 195.687,25 euro btw inb. en wordt benomen op MJP 2019, rekening 61469000, BI071003,
RB071003.

Leefmilieu/energie

43

2019_GR_00319

Leefmilieu/energie - aankoop van gas - ontwerp - wijze van
gunnen - goedkeuring.
Goedgekeurd

Artikel 1
De gemeenteraad keurt het ontwerp van het lastenboek en de wijze van gunnen goed.
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2019_GR_00320

Leefmilieu/energie - aankoop van groene elektriciteit ontwerp - wijze van gunnen - goedkeuring.
Goedgekeurd

Artikel 1
De gemeenteraad keurt het ontwerp van het lastenboek en de wijze van gunnen goed.

INTERPELLATIES

45

2019_GR_00285

Interpellaties

Artikel 1
Raadslid Janos Braem interpelleert over autodelen.
Burgemeester Dirk De fauw antwoordt.
Artikel 2
Raadslid Stefaan Sintobin interpelleert over de visie op massatoerisme.
Raadsleden Nele Caus en Pol Van Den Driessche komen tussen. Schepen Philip Pierins en
burgemeester Dirk De fauw antwoorden.
Artikel 3
a) Raadslid Stefaan Sintobin interpelleert over de aankondigingen m.b.t. de eindejaarsperiode.
b) Raadslid Nele Caus interpelleert over de aanpak van kerst- en wintergebeuren in Brugge.
Raadslid Charlotte Storme komt tussen. Schepenen Philip Pierins, Pablo Annys en burgemeester Dirk
De fauw antwoorden.
Artikel 4
Voorzitter Annick Lambrecht interpelleert over nieuwigheden in de wegcode betreffende fietsers.
Burgemeester Dirk De fauw antwoordt.
Artikel 5
Raadslid Sandra Wintein interpelleert over laadpalen elektrische auto's.
Raadslid Jos Demarest komt tussen. Burgemeester Dirk De fauw antwoordt.
Artikel 6
Raadslid Charlotte Storme interpelleert over 'Brugge heeft recht op voltijdse schepenen'.
Raadsleden Pieter Marechal en Pol Van Den Driessche komen tussen. Burgemeester Dirk De fauw
antwoordt.
Artikel 7
Raadslid An Braem interpelleert over stofhinder Dudzeelse Steenweg.
Schepen Franky Demon antwoordt.
Artikel 8
Raadslid An Braem interpelleert over revitalisering Zeebrugge.
Raadsleden Geert Van Tieghem en Jean-Marie De Plancke komen tussen. Burgemeester Dirk De fauw
antwoordt.
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AKTEN EN MEDEDELINGEN

Algemeen bestuur

46

2019_GR_00282

Algemeen bestuur - Concertgebouw Brugge vzw documenten m.b.t. boekjaar 2018 - kennisname.
Kennis genomen

Artikel 1
De gemeenteraad neemt kennis van de jaarrekening 2018 van de vzw Concertgebouw Brugge en de
bijhorende toelichting.

BESLOTEN ZITTING

Dirk De fauw
Politie/personeelsbeheer
47

2019_GR_00292

Politie - einde tijdelijke opruststelling wegens tijdelijke
lichamelijke ongeschiktheid van een inspecteur van politie,
met ingang van 1 juni 2019 - goedkeuring.
Goedgekeurd

Ann Soete
Onderwijs
48

2019_GR_00329
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Onderwijs - Stedelijk Conservatorium - personeel goedkeuring.
Goedgekeurd
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