BESLUITENLIJST
Raad voor maatschappelijk welzijn dd. 27.08.2019
Aanwezig:

De fauw Dirk, burgemeester Stad Brugge.
Esquenet Minou, Demon Franky, Marechal Pieter, Decleer Hilde, Blontrock
Nico, De Vos Alexander, Matthys Martine, Logghe Joannes, Scherpereel
Karel, Knockaert Carlos, Jonckheere Paul, Van Belleghem Doenja, Balfoort
Brigitte, Strubbe Olivier, Demarest Jos, Bossuyt Wouter, Lambrecht
Annick, Hoppe Heidi, Hoste Mieke, Annys Pablo, Ennaert Pascal, Goderis
Mathijs, Wintein Sandra, David Dolores, De Leersnyder Florian, Pierins
Philip, Van Den Driessche Pol, Caus Nele, Van Tieghem Geert, Bruggeman
Martine, Barbier Dirk, Reuse Raf, Ryelandt Marleen, Braem Janos, Robert
Karin, Storme Charlotte, Sintobin Stefaan, Braem An, Buysse Yves, De
Schuyter Sandra, Van Volcem Mercedes, Soete Ann, De Crom Sandrine,
De Plancke Jean-Marie, Pillen Jasper, Bruggeman Benedikte, raadsleden.

_____
De zitting begint om 18u30 u in de Gotische Zaal, Burg 12 te 8000 Brugge.
1. Goedkeuring notulen raad voor maatschappelijk welzijn 25 juni 2019.
De raad voor maatschappelijk welzijn keurt de notulen van de zitting van 25.06.2019 goed.
2. Wijziging bijzondere aanwervings- en bevorderingsvoorwaarden - verantwoordelijke
dienst PBW - interne preventieadviseur
Besluit
De Raad beslist:
▪
-

-

Om de Bijzondere Aanwervings- en Bevorderingsvoorwaarden voor de functie verantwoordelijke
dienst PBW – interne preventieadviseur als volgt vast te leggen:
Bijzondere Aanwervingsvoorwaarde:
•
Houder zijn van een getuigschrift van een aanvullende vorming tot
preventieadviseur van het eerste niveau, zoals is vastgelegd in het
KB van 17 mei 2007 betreffende de vorming en bijscholing van de
preventieadviseurs van de interne en externe diensten voor
preventie op het werk
•
4 jaar aantoonbare en relevante ervaring
Bijzondere Bevorderingsvoorwaarde:
•
Houder zijn van een getuigschrift van een aanvullende vorming tot
preventieadviseur van het eerste niveau, zoals is vastgelegd in het
KB van 17 mei 2007 betreffende de vorming en bijscholing van de
preventieadviseurs van de interne en externe diensten voor
preventie op het werk
•
4 jaar aantoonbare en relevante ervaring
3. Wijziging bijzondere aanwervings- en bevorderingsvoorwaarden - preventieadviseur
coördinator.

▪
-

Besluit
Het Basisoverlegcomité van OCMW Brugge beslist:
Om de Bijzondere Aanwervings- en Bevorderingsvoorwaarden voor de functie preventieadviseur
coördinator als volgt goed te keuren:
Bijzondere Aanwervingsvoorwaarde:
•
Houder zijn van een getuigschrift van een aanvullende vorming tot
preventieadviseur van het eerste niveau, zoals is vastgelegd in het KB van
17 mei 2007 betreffende de vorming en bijscholing van de
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-

preventieadviseurs van de interne en externe diensten voor preventie op
het werk
•
4 jaar aantoonbare en relevante ervaring
Bijzondere Bevorderingsvoorwaarde:
•
Houder zijn van een getuigschrift van een aanvullende vorming tot
preventieadviseur van het eerste niveau, zoals is vastgelegd in het KB van
17 mei 2007 betreffende de vorming en bijscholing van de
preventieadviseurs van de interne en externe diensten voor preventie op
het werk
•
4 jaar aantoonbare en relevante ervaring
4. Katelijnestraat 81-83: erfpacht.
Besluit
De Raad beslist akkoord te gaan met de vestiging van een erfpacht op de percelen met opgerichte
gebouwen gelegen te 8000 Brugge, Katelijnestraat 81 en 83, kadastraal gekend als gelegen te
Brugge, 3de Afdeling, Sectie C, nrs. 709B en 709C, in het voordeel van het OCMW Brugge
(erfpachter) voor een periode van 33 jaar vanaf ondertekening van de akte, dit tegen een jaarlijks
canon van 1 (één) symbolische Euro.
De Afdeling Vastgoedtransacties wordt gevraagd om de akte te verlijden en de Commissaris van de
Afdeling Vastgoedtransacties wordt gemachtigd om het OCMW te vertegenwoordigen in de akte.
Machtiging wordt verleend door het waarnemend departementshoofd van de financiële dienst om
het bevoegde kantoor van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie te
ontslaan van het nemen van enige ambtshalve inschrijving.
5. Windmolens Cedrogne te Houffalize.
Besluit
Een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking uit te schrijven bij de verschillende firma’s
die reeds interesse getoond hebben alsook bij mogelijke andere firma’s die windmolenparken
ontwikkelen:
EDF- Luminus nv, Brussel
Wase Wind, St-Gillis-Waas
GBS, Arsimont
Ecopower, Antwerpen
Engie-Electrabel, Brussel
Aspiravi, Harelbeke
Electrawinds, Oostende
Eneco Belgium nv, Mechelen
Northwind (Rebo), Oostende
BeauVent, Diksmuide
Storm, Antwerpen
Goedkeuring onderhandelingsprocedure op basis van bijgevoegd lastenboek.
_____
Tussenkomsten: mevr. Storme – Schepen Annys – mevr. Storme – Burgemeester/Voorzitter –
mevr. Storme
6. Notulen SVK - aktename:
- RvB 18.06
De raad voor maatschappelijk welzijn neemt akte van de notulen van de welzijnsvereniging SVK:
Raad van bestuur 18.06.2019
7. Notulen De Schakelaar - aktename:
- Rvb 13.06
De raad voor maatschappelijk welzijn neemt akte van de notulen van de welzijnsvereniging De
Schakelaar:
Raad van bestuur 13.06.2019

Raad voor Maatschappelijk Welzijn: 27-08-2019 Besluitenlijst

2

8. Notulen Mintus - aktename:
- RVB 03.06
- RvB 01.07
De raad voor maatschappelijk welzijn neemt akte van de notulen van de welzijnsvereniging Mintus:
Raad van bestuur 03.06.2019
Raad van bestuur 01.07.2019

Voor eensluidend uittreksel:
Namens de Raad:
De algemeen directeur,

De voorzitter,

Colin Beheydt
Annick Lambrecht.
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