Gemeenteraad
Besluitenlijst

Zitting van 24 september 2019

OPEN ZITTING

Dirk De fauw

Politie/middelenbeheer

1

2019_GR_00407

Politie - aankoop diverse voertuigen - voorstel - wijze van
gunnen - goedkeuring.
Goedgekeurd

Artikel 1
De aankoop van 4 motorfietsen en 3 personenauto's overeenkomstig de raamcontracten DSA 2016
R3 004 post 2 (motorfietsen) en DSA 2016 R3 010 percelen 18 - 23 - 32 in toepassing van art. 2
§4° van de wet van 15 juni 2006 voor een totaal bedrag van 216.480,36 euro wordt goedgekeurd.

2

2019_GR_00408

Politie - verdere optimalisatie dispatching - voorstel - wijze
van gunnen - goedkeuring.
Goedgekeurd

Artikel 1
De aanpassing aan de schermen van de dispatching wordt goedgekeurd. Dit kan 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 133.672,96 euro.
Artikel 2
De uitgave van 133.672,96 euro btw inbegrepen, zal benomen worden op begrotingsartikel
33030/742-53/2019 BU en wordt gefinancierd met eigen middelen.
Artikel 3
Voor het onderhoudscontract zal voor jaar 2 het bedrag van 12.040,82 euro voorzien worden,
vanaf jaar 3 zal hiervoor jaarlijks het bedrag van 28.573,09 euro voorzien worden.
Artikel 4
Het krediet voor het onderhoudscontract kan benomen worden op artikel 33030/123-13 GU 2020
en volgende.

3

2019_GR_00409

Politie - aankoop radiokast en extra modules voor de
bestaande radiokasten - voorstel - wijze van gunnen goedkeuring.
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Goedgekeurd
Artikel 1
De aankoop van één radiokast en 5 bijkomende modules voor de reeds aangekochte radiokasten
ten behoeve van de lokale politie Brugge, in kader van de raamovereenkomst LPA/2017/295 van
de politie Antwerpen voor het totale bedrag van 44.030,15 euro bij de firma Securitas NV, SintLendriksborre 3 te 1120 Neder-Over-Heembeek, wordt goedgekeurd.
Artikel 2
De totale uitgave van 44.030,15 euro voor deze aankoop wordt benomen op art. 33030/741-98 BU
2019 en gefinancierd met eigen middelen.

Politie/personeelsbeheer

4

2019_GR_00410

Politie - beslissing omtrent weging functies niveau A goedkeuring.
Goedgekeurd

Artikel 1
De gemeenteraad keurt de weging van volgende functies goed :
1) De functie “Mobiliteitsadviseur” niveau A wordt in de klasse 2 gewogen.
2) De functie "Diensthoofd Facilities- ICT-Middelenbeheer", niveau A wordt in de klasse 2 gewogen.
3) De functie “Adjunct-diensthoofd verkeerszaken”, niveau A wordt in de klasse 2 gewogen.
4) De functie "Adjunct-diensthoofd HR-Beheer", niveau A wordt in de klasse 2 gewogen.

5

2019_GR_00411

Politie - uitbreiding personeelsformatie CALOG-kader goedkeuring.
Goedgekeurd

Artikel 1
De personeelsformatie van het CALOG-kader wordt uitgebreid met
Niveau A
Gemene graad
- 1 diensthoofd Facilities/ICT/Middelenbeheer (klasse 2)
- 1 adjunct-diensthoofd HR-Beheer (klasse 2)
- 1 adjunct-diensthoofd Verkeerszaken (klasse 2)
- 1 mobiliteitsadviseur (klasse 2)
Niveau B
Bijzondere graden
- 1 technisch consulent, DPO/Veiligheidsconsulent
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- 1 technisch consulent, Technisch tekenaar
- 1 maatschappelijk assistent: Verkeersconsulent

Niveau C
Gemene graden
- 4 assistenten teammedewerkers regio
- 1 assistent teammedewerker HR-Beheer
- 2 assistenten teammedewerker Middelenbeheer
- 1 assistent teammedewerker LIK (Lokaal Informatiekruispunt)
Niveau D
De uitdoving van 1 arbeider
De uitdoving van 1 vakman

Niveau

Aantal

Formatienorm

Niveau A

10

Gemene graad

Adviseur KLA 2

Subtotaal

Niet lager dan 3% van de formatie van de
personeelsleden van niveau B, C en D van het
administratief en logistiek kader
+4

10

Niveau B

Gemene graad
Consulent
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Bijzondere graden

ICT-consulent

3

Boekhouder

2

Directiesecretaris

1

Technisch consulent +2

2

Maatschappelijk assistent + 1

Subtotaal

1

10

Niveau C

Gemene graad

Assistent

+8

29

Bijzondere graad
ICT-assistent

Subtotaal

1

30

Niveau D

Gemene graden

Arbeider

-1

3

Vakman

-1

0

Subtotaal

3

Totaal
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Politie/algemeen

6

2019_GR_00424

Politie - politieverordening op het overnachten langsheen
de openbare weg of op openbare plaatsen - aanpassing.
Goedgekeurd

Artikel 1
De aanvulling op de politieverordening op het overnachten langsheen de openbare weg of op
openbare plaatsen wordt goedgekeurd.
Artikel 2
De politieverordening op het overnachten langsheen de openbare weg of op openbare plaatsen
vastgesteld door de gemeenteraad op 26 september 1989, gewijzigd op 25 juni 2019 (vervanging
art. 2 met ingang van 1 juli 2019) wordt opgeheven.

Mobiliteit

7

2019_GR_00413

Mobiliteit - raamovereenkomst tussen de Stad Brugge en
de Vlaamse Vervoersmaatschappij De Lijn - goedkeuring.
Goedgekeurd

Artikel 1
De gemeenteraad keurt de raamovereenkomst tussen de Stad Brugge en de Vlaamse
Vervoermaatschappij de Lijn voor het uitwerken van de jaarlijkse promotionele acties met als doel
het gebruik van het openbaar vervoer te stimuleren, goed. De actie probeertickets voor inwoners
wordt vanaf heden evenwel beëindigd.
Artikel 2
Voor de uitvoering van promotionele acties binnen het raamcontract wordt een totaal bedrag van
482.600,28 euro voorzien, te benemen op AR 61470000, BI021001, RB021001.

Vergunningen/openbaar domein

8

2019_GR_00425

Vergunningen - aanpassing reglement betreffende
horecaterrassen - goedkeuring.
Goedgekeurd

Artikel 1
De gemeenteraad keurt het aangepaste reglement betreffende horecaterassen op het openbaar
domein goed.
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Mercedes Van Volcem
Eigendommen

9

2019_GR_00397

Eigendommen - onroerend patrimonium - verkaveling
Krekenstraat/Dudzeelse Steenweg (Terpenstraat) te
Brugge - inlijving in het openbaar domein van gronden en
infrastructuurwerken.
Goedgekeurd

Artikel 1
Er zal worden overgegaan tot de kosteloze verwerving jegens de NV Novus, Scheepsdalelaan 60,
8000 Brugge, van gronden gelegen te 8380 Brugge, in de verkaveling Krekenstraat/Dudzeelse
Steenweg (Terpenstraat), bekend bij het kadaster in de 15e afdeling Brugge, sectie D,
perceelnummer 0235M P0000, groot volgens meting 1.132,15 m², zoals voorgesteld op het
opmetingsplan opgemaakt door Studiebureau Lobelle bvba op 23 juni 2018 en verder volgens de
voorwaarden van het bijgevoegd ontwerp van akte, voor inlijving in het openbaar domein.

10

2019_GR_00416

Eigendommen - kosteloze verwerving van gronden en
infrastructuurwerken gelegen in de verkaveling
Fortuinstraat (Korte Fortuinstraat).
Goedgekeurd

Artikel 1
Er zal worden overgegaan tot de kosteloze verwerving jegens mevrouw Irène Manehoudt wonende
te Aardenburgseweg 52, 8310 Brugge (Sint-Kruis), mevrouw Christiane Kerckaert wonende te Dr.
Zamenhoflaan 32, 8310 Brugge (Sint Kruis), mevrouw Ingrid Kerckaert wonende te
Aardenburgseweg 48, 8310 Brugge (Sint Kruis) en mevrouw Hilda Kerckaert wonende te Pijpeweg
20, 8310 Brugge (Sint Kruis) van gronden en de erop uitgevoerde infrastructuurwerken in de
verkaveling 7819 Fortuinstraat (Korte Fortuinstraat), gelegen te 8310 Brugge (Sint-Kruis), bekend
op het kadaster in de sectie D van de 19e afdeling, perceelnummer 0205P P0000, groot volgens
kadaster 948 m², voor inlijving in het openbaar domein en verder volgens de voorwaarden van de
bijgevoegde ontwerpakte.

11

2019_GR_00426

Eigendommen - aankoop 3 percelen grond, gelegen
Polderstraat, ter hoogte van het Zuidervaartje.
Goedgekeurd

Artikel 1
Er zal worden overgegaan tot de aankoop:
jegens Elia Asset NV van een perceel grond met een kadastrale oppervlakte van 1.237 m², gelegen
te 8310 Brugge, Polderstraat, ter hoogte van het Zuidervaartje, gekend bij het kadaster,
Polderstraat 82+, Brugge, 18e afdeling, sectie C, met perceelnummer 543 C P0000, tegen de prijs
van € 36.500,00
en
jegens VZW De Kade van percelen grond, gekend bij het kadaster, Brouck, Brugge 18e afdeling,
sectie C met perceelnummers 0544 A en 0543 B, met een totale kadastrale oppervlakte van 2.693
m², tegen de prijs van € 194.500,00.
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Openbaar domein

12

2019_GR_00399

Openbaar domein - N367 - structureel onderhoud Gistelse
Steenweg Brugge - Jabbeke - eindverrekening.
Goedgekeurd

Artikel 1
Het stadsaandeel in de eindverrekening met werken in meer voor de werken N367 - Structureel
onderhoud Gistelse Steenweg Brugge – Jabbeke wordt aanvaard voor 86.568,97 euro excl. btw of
104.748,45 euro incl. btw. Het aandeel van TMVW Aquario bedraagt 36.957,97 euro excl. btw.
Artikel 2
De kosten worden benomen op beleidsitem BI020002, actie RB020002, rekening 22400007.
Artikel 3
De eindopmetingsstaat van de uitgevoerde werken sluitend op 175.282,71 euro excl. btw of
212.092,08 euro incl. btw wordt aanvaard voor het aandeel van Stad Brugge.

13

2019_GR_00414

Openbaar domein - opwaardering Koning Albert I-park met
plaatsing fontein - eindverrekening.
Goedgekeurd

Artikel 1
De eindverrekening wegens werken in meer, in min en bijkomende werken ten bedrage
van 394.350,47 euro excl. btw of 477.164,01 euro incl. btw wordt goedgekeurd.
Artikel 2
Het te voorzien krediet van 354.268.56 euro excl. btw of 428.664,97 euro incl. btw wordt benomen
op beleidsitem BI068000, actie A0365, rekening 220100007 - aan te vragen via BW 2 2019.
Artikel 3
De eindopmetingsstaat van de uitgevoerde werken sluitend op 1.307.420,63 euro excl. btw of
1.581.978,96 euro incl. btw en incl. herzieningen wordt aanvaard.

14

2019_GR_00400

Openbaar domein - speelplaats school Bijenkorf fase 2 verrekening 1.
Goedgekeurd

Artikel 1
De bijkomende werken ten bedrage van 33.462,55 euro excl. btw worden goedgekeurd.
Artikel 2
De kosten worden benomen op beleidsitem BI080000, actie RB080000, rekening 22010007.
Artikel 3
Het nieuw gunningsbedrag voor firma Mahieu nv, Leo Baekelandlaan 5 te 8460 Oudenburg, btw-nr.
BE 0422 418 172, bedraagt 135.523,35 euro excl btw of 163.983,25 euro incl. btw.

15

2019_GR_00406

Openbaar domein - heraanleg van de Geldmuntstraat,
Noordzandstraat en Kopstraat - verrekening 1 - dading
over kosten - goedkeuring.
Goedgekeurd
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Artikel 1
De ingediende meerkosten door Willemen Infra - Aswebo voor het dossier Geldmuntstraat worden
beperkt aanvaard voor het bedrag van 117.607,57 euro excl. btw.
Artikel 2
De kosten vallen integraal ten laste van TMVW-Aquario.
Artikel 3
De nieuwe aannemingssom voor aannemer Willemen Infra – Aswebo, Booiebos 4, 9031 Drongen,
BE0405.092.190, bedraagt 1.428.113,98 euro excl. btw of 1.525.500,20 euro incl. btw (btw enkel
op wegenis).
Artikel 4
Het dadingsvoorstel wordt goedgekeurd.

16

2019_GR_00415

Openbaar domein - raamcontract wegmarkeringen ontwerp - wijze van gunnen - goedkeuring.
Goedgekeurd

Artikel 1
Het ontwerp voor het raamcontract wegmarkeringen en de wijze van gunnen, openbare procedure,
worden goedgekeurd.
Artikel 2
Het krediet van 150.000 euro excl. btw of 181.500 euro incl. btw wordt aangevraagd met BW1
2020.
Artikel 3
De opdracht kan 3x verlengd worden.

Thesaurie

17

2019_GR_00401

Financiën - Zefier - garantieverklaring strategische
participaties - goedkeuring.
Goedgekeurd

Artikel 1
De gemeenteraad gaat akkoord met de garantieverklaring (bijlage bij het besluit).
Artikel 2
De gemeenteraad neemt kennis van het Information Memorandum voor het programma voor de
uitgifte van multi-term thesauriebewijzen en aanvaardt deze.

18

2019_GR_00402

Financiën - kapitaalverhoging Portfineco - deelname Stad
Brugge via Zefier.
Goedgekeurd

Artikel 1
De gemeenteraad verzoekt Zefier in naam en voor rekening van de stad het haar toekomende
investeringsbedrag te onderschrijven zoals dat blijkt uit het investeringsvoorstel van Zefier m.n.
298.320,00 euro.
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Artikel 2
Indien niet alle vennoten het hun toekomende investeringsbedrag onderschrijven, wordt voor zover
mogelijk een bijkomend investeringsbedrag onderschreven dat echter niet hoger mag zijn dan
501.680 euro.
Artikel 3
Deze investering wordt gefinancierd, door middel van overboeking van kapitaal van rekeningsector
A, waartoe de stad Zefier voor de goede orde en voor zoveel als nodig uitdrukkelijk toe verzoekt.
Artikel 4
Voor zover het uit rekeningsector A over te boeken kapitaal ontoereikend zou zijn, verzoekt de stad
Zefier om het saldo voor rekening van de stad te financieren door middel van vreemd
vermogensfinanciering aangegaan door Zefier, in het kader waarvan de stad voor de goede orde en
voor zoveel als nodig bevestigt dat de stad de financiering die Zefier in haar naam en voor haar
rekening zal aangaan uitdrukkelijk waarborgt in overeenstemming met artikel 13 van de statuten.

Franky Demon

Sportdienst

19

2019_GR_00403

Sportdienst - IGOS goedkeuring rekening 2018 - verlenging
overeenkomst.
Goedgekeurd

Artikel 1
De rekening van IGOS 2018 wordt goedgekeurd.
Artikel 2
De IGOS-overeenkomst wordt verlengd voor een periode van 6 jaar.
Artikel 3
Cfr. art. 11 wordt het diensthoofd van de sportdienst (of zijn plaatsvervanger) aangeduid als
adviserend ambtenaar.

Directie en algemene zaken

20

2019_GR_00417

Ruimtelijke ordening - Gecoro - reglement van orde goedkeuring.
Goedgekeurd

Artikel 1
Het reglement van orde van de Gecoro - Brugge 2019-2024 wordt goedgekeurd.

21

2019_GR_00418

Ruimtelijke ordening - Gecoro - vervanging ontslagnemend
plaatsvervangend deskundige - goedkeuring.
Goedgekeurd

Artikel 1
Er wordt kennis genomen van het ontslag van Dries Vanbelleghem als plaatsvervangend
deskundige in de gecoro.
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Artikel 2
Anneleen De Schrijver wordt aangesteld als plaatsvervangend deskundige in de gecoro.

Sectoren NWO

22

2019_GR_00419

Ruimtelijke ordening - herziening gemeentelijk ruimtelijk
structuurplan Blankenberge - ontwerp in openbaar
onderzoek - advies.
Goedgekeurd

Artikel 1
Er wordt kennis genomen van het ontwerp Herziening GRS Blankenberge, zoals voorlopig
vastgesteld op 25 juni 2019 door de gemeenteraad van Blankenberge.
Artikel 2
De gemeenteraad formuleert volgend advies aan de GECORO van Blankenberge:
Gunstig advies op het ontwerp Herziening GRS Blankenberge, mits rekening gehouden
wordt met volgende opmerkingen:
1. Opmerking bij het Thema 1. Vernieuwde stedelijkheid - bij sleutelkwestie ‘sterker
uitbouwen van structuur- en beeldbepalende dragers’ en het Thema 2. De openheid
koesteren - bij sleutelkwestie ‘gebiedsgericht werken aan de 3 open ruimtegebieden’: In dit
verhaal speelt o.i. het historisch relict van de Blankenbergse Dijk een belangrijke rol. Het
opnieuw zichtbaar en leesbaar maken van deze historische dijk tussen Blankenberge en
Brugge biedt tal van potenties op landschappelijk (verhogen beeldkwaliteit
polderlandschap), ecologisch, historisch en recreatief (trage verbinding voor fietsers tussen
Brugge en Blankenberge) vlak. Dit wordt in voorliggende tekst amper tot niet aangehaald.
Zo geeft de kaart op pg. 26 van het richtinggevend gedeelte deze belangrijke rol niet weer.
Ook de kaart op pg. 61 geeft dit niet weer. In de tabel op pg 59 worden in die zin eerdere
algemene beleidsthema’s opgesomd, maar wordt deze belangrijke as niet expliciet
vermeld. Realisatie van een veilige fietsverbinding tussen Brugge (vanaf oude
spoorbedding te Sint-Pieters) en Blankenberge op dit tracé kan hier zeker vermeld worden.
Mogelijks kunnen beide gemeentebesturen dit koppelen aan het project Trage Wegen
(recent opgestart, zowel te Brugge als te Blankenberge). Een veilige fietsverbinding tussen
beide stadskernen vormt ook functioneel een troef: voor schoolgaande jeugd van de
omliggende polderdorpen dat school loopt in Brugge, jobstudenten die vakantiewerk doen
aan de kust, jongeren die op uitstap gaan naar het strand,…. We vragen dan ook dat het
richtinggevend gedeelte wordt aangepast en aangevuld zodat deze belangrijke verbinding
op de Blankenbergse Dijk duidelijker aan bod komt en een verankering krijgt in het
ruimtelijk structuurplan van de stad Blankenberge.
2. Opmerking bij het Thema 2. De openheid koesteren – bij sleutelkwestie gebiedsgericht
werken aan de 3 open ruimtegebieden: Voor het open ruimtegebied “omgeving
Oudemaarspolder” (strand / Fonteintjes / Zeebos / Oudemaarspolder te Blankenberge)
wordt vermeld dat er een natuur- en landbouweducatief centrum/kinderboerderij ingepast
wordt in dit gebied als link tussen stad en polder (oa op 59). We veronderstellen dat dit
deel zal uitmaken van de nieuwe/aangepaste visie ter vervanging van de eerdere visie over
het strategisch projectgebied De Sol. Gezien de nabijheid met Brugge (en deels gelegen
binnen de gemeente Brugge) vragen we om hierbij opnieuw betrokken te worden als
volwaardige partner.
3. Opmerkingen bij het Thema 2. De openheid koesteren - bij specifieke opgave omgeving
Oudemaarspolder:
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1. Er wordt op pg 71 aangegeven dat het wenselijk is om het gebied met het Zeebos,
Fonteintjes en Oudemaarspolder als één toeristisch-recreatief geheel te
ontwikkelen. Op vlak van natuurontwikkeling staat dat de gemeente Blankenberge
de bovenlokale initiatieven ondersteunt en aanvult met lokale initiatieven waar
nodig. Dit kan door Stad Brugge ondersteund worden. Stad Brugge is vragende
partij om samen met Blankenberge de mogelijkheden te bekijken om de groeneen recreatieve infrastructuur van dit geheel te verbeteren.
2. Volgens de tekst op pg. 58 (in blauw kader) zullen de krachtlijnen uit het
Beeldkwaliteitsplan Oudemaarspolder (in voorliggend document vaak
“Hinterlandstudie” genoemd) worden opgenomen in de beleidsvisie onder de
specifieke opgave voor deze open ruimte. Echter, bij deze specifieke opgave wordt
eerder selectief verwezen naar de krachtlijnen uit dit beeldkwaliteitsplan
Oudemaarspolder. Zo werden enkele schetsen hieruit op pg 73-74 opgenomen om
de vermelde principes weer te geven die de stad Blankenberge wenst mee te
nemen in haar beleidsplan. Blankenberge doet hiermee wel uitspraak over zaken te
Brugge, maar zegt hierover (terecht) dat dit enkel als suggestie beschouwd kan
worden. De Stad Brugge wenst Stad Blankenberge te informeren dat Brugge dit
beeldkwaliteitsplan Oudemaarspolder als oriënterende leidraad hanteert bij het
nemen van beslissingen in dit gebied. Het College van Burgemeester en Schepenen
besliste eind 2014 expliciet om volgende actiepunten uit deze studie verder te
concretiseren en te realiseren, in afspraak met de provincie en betrokken partners:
herinrichting Evendijk West; realisatie fietsverbinding Evendijk-West – Kustlaan;
landschappelijke opwaardering fietsroute op Graaf Jansdijk en vorming bufferend
Oostelijk Zeebos met ingebedde functies. Bepaalde elementen uit deze actiepunten
worden in de herziening Ontwerp GRS Blankenberge vermeld. Voor wat betreft de
vermelde maatregel bij de Kustfietsroute (dichtere begroeiing versterken richting
Kustlaan en wegnemen begroeiing richting polder) wensen we wel op te merken
dat het weghalen van de dichte begroeiing richting polder punts- of strookgewijs
dient te gebeuren, dus niet over de volledige afstand.
3. Het lijkt ons aangewezen om als mogelijke actie toe te voegen: verdere uitvoering
geven aan het Beeldkwaliteitsplan Oudemaarspolder, waarbij kan verduidelijkt
worden over welke elementen het gaat/niet gaat.
4. Opmerking bij het Thema 2. De openheid koesteren - bij specifieke opgave verspreide
bebouwing in de open ruimte met andere functie dan wonen: Het agrarisch gebied in het
oosten van Blankenberge loopt door op grondgebied Brugge, en vormt samen een
aaneengesloten grondgebonden landbouwgebied (cfr. AGNAS – kaart 2 van informatief
gedeelte). In het structuurplan Brugge wordt dit landbouwgebied beschouwd als een
autonoom landbouwgebied, waarin de open ruimte prioritair voor landbouw wordt bestemd.
Wat nieuwe inplantingen van landbouwbedrijven betreft, is dit enkel mogelijk voor
grondgebouwen agrarische bedrijven. Nieuwe inplantingen van lokale aan de landbouw
toeleverende of verwerkende bedrijven (zgn para-agrarische bedrijven) worden er niet
toegelaten. Deze kunnen zich wel vestigen op bestaande agrarische inplantingen
(herbestemming leegstaande hoeve). In voorliggende herziening van het GRS
Blankenberge is dit niet duidelijk, er staat: “Nieuwe agrarische bebouwing los van een
bestaande bedrijfszetel, alsook grootschalige serres of grondloze intensieve landbouw zijn
niet toegelaten. Para-agrarische bedrijvigheid kan wel, zoals de toelevering aan de
landbouw of verkoop van eigen productie.” Gezien nieuwe agrarische bebouwing niet wordt
toegelaten, wordt wellicht een nieuwe inplanting van een para-agrarische bedrijf ook niet
toegelaten, hetgeen aansluit op de visie van de Stad Brugge. Echter, dit is nu niet volledig
duidelijk. Om eventuele misverstanden hierover later te vermijden, vragen we om te
verduidelijken dat nieuwe inplantingen van para-agrarische bedrijven ook niet toegelaten
zijn.
5. Opmerking bij het Thema 3. Hedendaagse vrije tijd clusters - bij de specifieke cluster
Oostkwartier: Op pg. 93 van het richtinggevend gedeelte wordt vermeld dat het oostelijk
deel van de recreatieve cluster Oostkwartier binnen het PRS West-Vlaanderen aangeduid is
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als strategisch projectgebied, waaraan ruimtelijke ontwikkelingsperspectieven werden
gegeven. In de verdere visie op deze cluster wordt daar echter niets meer over vernoemd.
In het huidig, nog geldige, GRS Blankenberge is er sprake van het strategisch project ‘De
Sol’, waarbij toeristisch-recreatieve elementen worden voorzien aan de oostzijde van de
gemeente Blankenberge (oa een 9-holes ecogolf, elk-weer/seizoensverlengende
voorzieningen, ruimtelijk vernieuwende initiatieven met woonontwikkelingen, sporthotel
met congresfaciliteiten, een manege,…). Sinds 2008 werd dit strategisch project De Sol
concreet uitgewerkt door de provincie (samen met de gemeente Blankenberge).
Verschillende documenten werden opgesteld (oa plan-MER, (voor)ontwerpRUP De Sol,
allerhande studies,…), waarbij ook Stad Brugge werd betrokken en advies op heeft
geformuleerd. Op de website van de provincie West-Vlaanderen lezen we dat de verdere
opmaak van het PRUP ‘De Sol’ werd stopgezet. Het is voor het gemeentebestuur van
Brugge niet duidelijk welke visievorming voor dit gebied nog overeind blijft en welke niet.
Het ontwerp herziening GRS Blankenberge biedt wel enkele kaders aan voor verdere
ontwikkelingen, echter deze blijven zeer vaag en weinig concreet. We vragen om dit alles
te verduidelijken. Daarnaast vragen we om bij de nieuwe visievorming over dit gebied
opnieuw betrokken te worden als een volwaardige partners, zoals reeds eerder gebeurde.
Dit was en is wenselijk gezien een klein deel zich op Brugs grondgebied bevindt (nl. het
gebied ten zuiden van de Kustlaan tot en met de jeugdlokalen van 3 Blankenbergse
jeugdverenigingen ligt te Brugge), maar ook omdat de geplande ontwikkelingen mogelijks
een impact zouden kunnen hebben op de gemeente Brugge (bv. door bijkomend verkeer,
meer bebouwing richting Brugge,…).
6. Opmerking op kaart 2-Buitengebiedvisie van het Informatief gedeelte: De aanduiding van
de gemeentegrens Blankenberge is niet correct weergegeven.
7. Opmerkingen bij Thema 4. Bedrijven- en zorgclusters – bij sleutelkwestie optimaliseren van
5 bedrijvenclusters:
1. De bedrijvencluster ‘cluster van regionale bedrijven’ werd niet weergegeven op de
kaart op pg. 100. Dit moet worden aangevuld.
2. In het kader op pg. 102 wordt volgende suggestie geformuleerd aan het Vlaams
gewest: "2) Omgeving transportzone Zeebrugge: Op grondgebied Blankenberge
kan een beperkte uitbreiding gezocht worden tot aan de Doornhaagstraat, mits
visuele buffering." Deze suggestie werd nergens eerder in het document toegelicht
of gemotiveerd. We stellen ons ernstige vragen bij deze suggestie. Dit gebied ligt
ten westen van de Transportzone Zeebrugge; en grenst met de zuidoostelijke zijde
aan de buitenkant van de Transportzone. De oppervlakte van dit perceel is zeer
beperkt (tot aan de Doornhaagstraat, zeker gezien ook nog een buffering voorzien
wordt). Deze suggestie komt eigenlijk neer op een uitbreiding van de
Transportzone. Een uitbreiding van de Transportzone dient onderzocht te worden
op een ander bestuursniveau, meer bepaald binnen een afbakeningsproces van de
zeehaven Brugge-Zeebrugge. Bovendien gaat het hier niet over regionale
bedrijven, maar over zeehavengebonden bedrijvigheid. We verwijzen hiervoor ook
naar de coördinatieopdracht die de gouverneur van West-Vlaanderen hiervoor
enkele jaren geleden gekregen heeft. Toen was duidelijk dat een westelijke
uitbreiding van de transportzone geen optie was omwille van verschillende
argumenten (herbevestigd agrarisch gebied, inrichtingsplan buffer transportzone
met inbegrip van aanleg reeds vergund fietspad binnen landinrichtingsproject, ...).
Het stadsbestuur van Brugge herbevestigt bij deze dat een uitbreiding van de
Transportzone in westelijke richting geen optie is. Stad Brugge vraagt om deze
suggestie te schrappen, gezien uitbreiding van de Transportzone voornamelijk
betrekking heeft op grondgebied Brugge en deze op een hoger beleidsniveau en op
een ruimere schaal moet onderzocht worden.
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Ann Soete
Onderwijs

23

2019_GR_00420

Onderwijs - aanwending van de lestijdenpakketten
stedelijk basisonderwijs en stedelijk secundair
kunstonderwijs - schooljaar 2019-2020 - goedkeuring.
Goedgekeurd

Artikel 1
De aanwending van de lestijdenpakketten in het Stedelijk Basisonderwijs voor het schooljaar 20192020 wordt goedgekeurd als in bijlage.
Artikel 2
De aanwending van het lestijdenpakket van de Stedelijke Academie voor Schone Kunsten - KSO
voor het schooljaar 2019-2020 wordt goedgekeurd als in bijlage.

Nico Blontrock

Personeelsdienst

24

2019_GR_00321

Personeel & organisatie - Musea Brugge - algemeen kader
reorganisatie - goedkeuring.
Goedgekeurd

Artikel 1
Het organogram wordt goedgekeurd.
Artikel 2
De functieomschrijvingen in bijlage worden goedgekeurd.

Minou Esquenet

Gebouwen

25

2019_GR_00404

Stadsgebouwen - bouwen van een Beurs- en
congresgebouw - offerte beveiligingsinstallatie verrekeningsvoorstel - goedkeuring.
Goedgekeurd

Artikel 1
Het verrekeningsvoorstel 1 van Beursgenootschap Souto de Moura-META-CFE(zie offerte in bijlage
van onderaannemer MBG) t.b.v. -15.975,98 euro excl. btw of -19.330,94 euro incl. btw. wordt
goedgekeurd.
Artikel 2
De offerte van Siemens (zie bijlage) ten bedrage van 278.555,60 euro excl. btw of 337.052,28
euro incl. btw. wordt goedgekeurd.
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Artikel 3
De uitgave wordt benomen op: MJP 2020 - BI011905 - AR26100007 - SRB11905 - UD045.
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2019_GR_00421

Stadsgebouwen - verbouwing burelen uitleendienst
Cultuur, Laconiastraat 16 - ontwerp - wijze van gunnen goedkeuring.
Goedgekeurd

Artikel 1
Het ontwerp en de lastvoorwaarden van het dossier "Verbouwing van de uitleendienst Cultuur,
Laconiastraat 16 te 8000 Brugge", geraamd op 358.616,12 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 - T10870 - BI071005 - RB071005 rekening 22132007 - OBB045 - bestelaanvraag 601908935 .
Artikel 4
Voor deze werken wordt de veiligheidscoördinator, zijnde Struktuur bvba, Dorpstraat 90 te 9900
Deinze, aangesteld in het kader van het lopende raamcontract met Farys. De uitgave voor de
veiligheidscoördinatie wordt geraamd op 853,84 euro excl. btw, hetzij 1.033,15 euro incl. btw.
Artikel 5
Het krediet voor de veiligheidscoördinatie ten bedrage van 853,84 euro excl. btw, hetzij 1.033,15
euro incl. btw wordt benomen op MJP2019 - T10859 - BI070300 - RB070300 - 22132007 - OBB045
- bestelaanvraag 601908936.

Elektromechanica
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2019_GR_00422

Stadsgebouwen - afbreken van bestaand gebouw en
bouwen van een nieuw duurzaam 'Bijna Energie-Neutraal
(BEN)' jeugdcomplex, Zandberg 8 te Assebroek - perceel 3:
elektriciteit - verrekening 3.
Goedgekeurd

Artikel 1
Verrekening 3 voor het dossier "Afbreken van een bestaand gebouw en bouwen van een nieuw
duurzaam 'Bijna-Energie-Neutraal (BEN)' jeugdcomplex, Zandberg 8 te Assebroek - perceel 3:
elektriciteit" ten bedrage van 8.300,00 euro excl. btw, hetzij 10.043,00 euro incl. btw in meer
wordt goedgekeurd. De nieuwe aannemingssom wordt vastgelegd op 100.747,20 euro excl. btw,
hetzij 121.904,11 euro incl. btw.
Artikel 2
De uitgave wordt als volgt benomen: dienstjaar 2019 - T10874 - BI075001 - A0246 - rekening
22140007.

Leefmilieu/energie
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2019_GR_00423

Leefmilieu - projecten "Overal Stroomversnellers" -
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voorstel - wijze van gunnen - goedkeuring.
Goedgekeurd
Artikel 1
Het voorstel om projecten 1 (BLO De Ganzeveer) en 2 (Daverlo) verder uit te werken wordt
goedgekeurd.
Artikel 2
Deze voorstellen worden verder uitgewerkt en ingediend bij het VEA als uit te werken project.
Artikel 3
De gemeenteraad keurt het bestek en de wijze van gunnen goed.

Pablo Annys

Flankerend onderwijsbeleid
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2019_GR_00405

Flankerend Onderwijsbeleid - Techniekacademie samenwerkingsovereenkomst Stad Brugge - Hogeschool
Vives 2020-2025 - goedkeuring.
Goedgekeurd

Artikel 1
Er wordt principieel akkoord gegaan met de Techniekacademie en de uitvoering van de bepalingen
en engagementen van de voorliggende samenwerkingsovereenkomst.
Artikel 2
De samenwerkingsovereenkomst Techniekacademie 2020-2025 wordt ondertekend.

INTERPELLATIES

30

2019_GR_00398

Interpellaties

Artikel 1
Bij afwezigheid van raadslid Sandra Wintein, interpelleert Pascal Ennaert over de stand van zaken
in het voetbaldossier.
Raadsleden Stefaan Sintobin, Pieter Marechal, Nele Caus, Marleen Ryelandt en Pol Van Den
Driessche komen tussen.
Burgemeester Dirk De fauw antwoordt.
Artikel 2
Raadslid Stefaan Sintobin interpelleert over de toepassing van het reglement van interne orde in
het Jan Guilini zwembad.
Schepen Franky Demon antwoordt.
Raadslid Sandrine De Crom bedankt de schepen voor toestaan zwemuren BZK.
Artikel 3
Raadsleden Alexander De Vos en Sandrine De Crom interpelleren over de stand van zaken mbt de
wegenwerken in de Karel de Floustraat en Karel de Stoutelaan.
Schepen Mercedes Van Volcem antwoordt.
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Artikel 4
Raadslid Geert Van Tieghem interpelleert over de verkeersproblematiek in de BossuytlaanVossensteert te Assebroek.
Burgemeester Dirk De fauw antwoordt.
Artikel 5
Raadslid Pol Van Den Driessche interpelleert over de verkeerssituatie in Lissewege dorp.
Burgemeester Dirk De fauw antwoordt.
Artikel 6
Raadslid An Braem interpelleert over de mogelijkheid van een praalhuwelijk in de gotische zaal.
Schepen Ann Soete antwoordt.
Artikel 7
Raadslid Pascal Ennaert interpelleert over functiewijzigingen toeristische logies en cijfermatige
onderbouwing van het beleid.
Schepen Franky Demon en Burgemeester Dirk De fauw antwoorden.
Artikel 8
Raadslid Dirk Barbier interpelleert over de uitbouw sensoren luchtkwaliteit.
Schepen Minou Esquenet antwoordt.
Artikel 9
Raadslid Raf Reuse interpelleert over het beleid inzake wapentrafiek in de haven.
Raadslid Dirk Barbier komt tussen.
Burgemeester Dirk De fauw antwoordt.
Artikel 10
Raadslid Olivier Strubbe interpelleert over communicatie(gebrek) bij events en sportwedstrijden.
Burgemeester Dirk De fauw antwoordt.
Artikel 11
Raadslid Brigitte Balfoort interpelleert over Brugs prostitutiebeleid.
Burgemeester Dirk De fauw antwoordt.
Artikel 12
Raadslid Yves Buysse interpelleert over een nieuwe brandweerkazerne.
Raadslid Pol Van Den Driessche komt tussen.
Burgemeester Dirk De fauw antwoordt.

BESLOTEN ZITTING

Dirk De fauw

Politie/arbeidsongevallen
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2019_GR_00412

Politie - consolidatie arbeidsongevallen - goedkeuring.
Goedgekeurd
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