Gemeenteraad
Besluitenlijst

Zitting van 25 november 2019

OPEN ZITTING

Dirk De fauw

Secretarie

60

2019_GR_00531

Actuele vraag van raadslid Stefaan Sintobin
Goedgekeurd

Artikel 1
In uitvoering van artikel 10 van het Huishoudelijk Reglement van de Gemeenteraad wordt volgende
actuele vraag van raadslid Stefaan Sintobin geagendeerd :
De ANPR-camera aan het begin van de Zuidzandstraat in Brugge heeft het voorbije jaar ... 437.000
euro boetes bij elkaar geflitst. Wetende dat de slimme camera enkel op bepaalde dagen werkt,
zorgt dat voor een gemiddelde van maar liefst 1.300 euro per uur. “We onderzoeken de
mogelijkheid om in een elektronisch signalisatiebord te voorzien ter hoogte van het
Concertgebouw”, zegt politiewoordvoerster Lien Depoorter.

Politie/middelenbeheer

1

2019_GR_00479

Politie - aankoop 5 MTB-fietsen - voorstel - wijze van
gunnen - goedkeuring.
Goedgekeurd

Artikel 1
De gemeenteraad keurt het voorstel tot aankoop van 5 alle terreinfietsen goed.
Artikel 2
De opdracht zal het voorwerp uitmaken van een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.
Artikel 3
De uitgave van 16.000,00 euro zal benomen worden op het begrotingsartikel 33030/743-51 BU
2019 en zal gefinancierd worden met eigen middelen.

2

2019_GR_00480

Politie - aankoop voertuig - voorstel - wijze van gunnen goedkeuring.
Goedgekeurd
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Artikel 1
De aankoop van het anoniem dienstvoertuig Mercedes Vito overeenkomstig het raamcontract
FORCMS-VUV-101 perceel 3 in toepassing van art. 2 §4° van de wet van 15 juni 2006 voor een
totaal bedrag van 37.408,08 euro wordt goedgekeurd.

Politie/financieel beheer

3

2019_GR_00481

Politie - begroting 2019 - wijziging 2 - vaststelling.
Goedgekeurd

Artikel 1

De gewone dienst van de politiebegroting over het dienstjaar 2019 wordt overeenkomstig
de toelichtingen gewijzigd en de nieuwe uitkomst wordt vastgesteld in de hiernavolgende
tabel:

bedrag na
begrotings-

algemeen
begrotingsresultaat 2017
begrotingsresultaat 2018
(definitief)
algemeen
begrotingsresultaat 2018
(definitief)
begrotingswijziging
2/2019
ontvangsten eigen
dienstjaar
uitgaven eigen dienstjaar
ontvangsten vorige jaren
uitgaven vorige jaren
ontvangsten
overboekingen
uitgaven overboekingen
geraamd resultaat van de
begroting 2019
geraamd algemeen
begrotingsresultaat
2019

verhoging

verlaging

+

-

wijziging 1
5.003.090,00

bedrag na
begrotingswijziging 2
5.003.090,00

+605.649,00

0,00

0,00

+355.649,00

5.608.739,00

0,00

250.000,00

5.358.739,00

45.727.954,00

50.000,00

45.892.245,00
534.810,00
18.258,00
3.735.000,00

0,00 45.777.954,00

141.500,00
489.512,00 45.544.233,00
0,00
0,00
534.810,00
8.012,00
0,00
26.270,00
0,00 3.735.000,00
0,00

9.696.000,00 3.495.000,00 7.090.000,00 6.101.000,00
-5.608.739,00 -3.594.512,00 +3.844.512,00 -5.358.739,00
0,00 -3.594.512,00 +3.594.512,00

0,00

Artikel 2

De buitengewone dienst van de politiebegroting over het dienstjaar 2019 wordt
overeenkomstig de toelichtingen gewijzigd en de nieuwe uitkomst wordt vastgesteld in
de hiernavolgende tabel:
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bedrag na
begrotings-

algemeen
begrotingsresultaat 2017
begrotingsresultaat 2018
(definitief)
algemeen
begrotingsresultaat 2018
(definitief)
begrotingswijziging
2/2019
ontvangsten eigen
dienstjaar
uitgaven eigen dienstjaar
ontvangsten vorige jaren
uitgaven vorige jaren
ontvangsten overboekingen
uitgaven overboekingen
geraamd resultaat van de
begroting 2019
geraamd algemeen
begrotingsresultaat
2019

verhoging

verlaging

bedrag na
begrotings-

wijziging 1
0,00

0,00

0,00

wijziging 2
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

140.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
140.000,00

7.230.000,00
0,00
0,00
7.090.000,00
0,00
140.000,00

2.606.000,00
0,00
0,00
2.606.000,00
0,00
0,00

0,00

140.000,00

140.000,00

0,00

Politie/personeelsbeheer

4

2019_GR_00484

Politie - bijkomende aanwerving lokale politie Brugge uitbreiding - goedkeuring.
Goedgekeurd

Artikel 1
De bijkomende aanwerving van ten hoogste 10 extra inspecteurs van politie in de functie van
teamlid regio (ten hoogste 20 inspecteurs van politie in totaal via bijkomende werving aanwerven)
wordt goedgekeurd.

5

2019_GR_00485

Politie - vacatures mobiliteitscyclus 2019-04 vacantverklaring in het operationeel kader - goedkeuring.
Goedgekeurd

Artikel 1
De gemeenteraad keurt de vacantverklaring en de selectieprocedure in het kader van de vierde
mobiliteitscyclus - dienstjaar 2019 goed.
Artikel 2
De selectiemodaliteiten worden als volgt vastgelegd:
1. Indien de selectieprocedure via mobiliteit, categorie A, geen of onvoldoende kandidaten
oplevert, wordt de toelating gegeven onmiddellijk over te gaan tot selectie via de
aspirantenmobiliteit, categorie C.
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2. 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 vierde mobiliteitscyclus 2019.
3. Voor de functies binnen het middenkader worden voorafgaand aan het interview
bijkomende adviserende en vergelijkende kennistesten afgenomen afhankelijk van de
specificiteit van de functie.
4. Voor de gespecialiseerde functies van teamcoach informatiebeheer (functioneel beheerder
ISLP) en wijkinspecteur verbindt de geschikte kandidaat zich ertoe de desbetreffende
opleiding te volgen.
5. Binnen de vierde mobiliteitscyclus dienstjaar 2019 wordt voorrang toegekend aan de
personeelsleden die voldoen aan de voorwaarde van "oud-brusselaar".

Vergunningen/openbaar domein

6

2019_GR_00462

Vergunningen/terrassen - recente wijzigingen van het
terrasreglement opnemen in de "verordenende
maatregelen terrassen 't Zand en Vrijdagmarkt" goedkeuring.
Goedgekeurd

Artikel 1
De gemeenteraad keurt de aangepaste verordenende maatregelen terrassen 't Zand en
Vrijdagmarkt goed.

Mathijs Goderis

Jeugddienst

7

2019_GR_00487

Jeugddienst - erkenning stedelijke jeugdraad.
Goedgekeurd

Artikel 1
De jeugdraad wordt erkend als stedelijk adviesorgaan.

Mercedes Van Volcem

Openbaar domein

8

2019_GR_00463

Openbaar domein - heraanleg Hauwerstraat/site
vrijzinnigen - verrekening 1.
Goedgekeurd

Artikel 1
De meerwerken ten bedrage van 36.874,13 euro excl. btw of 44.617,70 euro incl. btw worden
goedgekeurd:
• Stad Brugge: 32.671,32 euro excl. btw of 39.532,30 euro incl. btw.
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• Instelling Morele Dienstverlening: 4.202,81 euro excl. btw of 5.085,40 euro incl. btw (te
betalen en te recupereren via Patrimoniumbeheer).
Artikel 2
De kosten ten laste van Stad Brugge worden benomen op:
• Aandeel Openbaar Domein: beleidsitem BI068000, actie RB068000, rekening 22010007.
• Aandeel te betalen door Patrimoniumbeheer: beleidsitem BI075002, actie A0251, rekening
22142007.
Artikel 3
Het nieuw aannemingsbedrag voor firma Al Verde bvba, Sneppestraat 7 te 8860 Lendelede, btwnr. BE 0471 547 979, bedraagt 219.444,17 euro excl. btw of 265.527,45 euro incl. btw.

Eigendommen

9

2019_GR_00464

Eigendommen - kosteloze verwerving van de kloostertuin,
kloostermuren en relicten van voormalig
Redemptoristinnenklooster, gelegen te Brugge,
Katelijnestraat/Visspaanstraat/Rodenonnenstraat, ter
uitvoering van de projectovereenkomst, jegens de nv
Katelijne.
Goedgekeurd

Artikel 1
Er zal worden overgegaan voor openbaar nut tot de kosteloze verwerving jegens de nv Katelijne,
met maatschappelijke zetel te Oostkamp, Legeweg 157C, van een perceel grond met de erop
staande relicten, de muren en poorten, deel uitmakende van het "Project Rode Nonnen",
Rodenonnenstraat, gelegen te 8000 Brugge, bekend op het kadaster in de sectie C van de 3e
afdeling, perceelnummer 0688M P0000, groot volgens meting 21a 67ca, zoals aangeduid als "LOT
3A" en perceelnummers 679N P0000 en 679P P0000, groot volgens meting 1a 24ca, zoals
aangeduid als "MUUR 1 en MUUR 2" op de opmetingplannen d.d. 19 december 2017, opgemaakt
door landmeter Lieven Hutsebaut en verder volgens de voorwaarden van de bijgevoegde
ontwerpakte.

10

2019_GR_00465

Eigendommen - vraag Caaap nv - afwijking op
samenwerkingsovereenkomst inbreidingsproject "De Roos"
- goedkeuring.
Goedgekeurd

Artikel 1
De gemeenteraad gaat akkoord om de termijn voor het indienen van een aanvraag tot het
verkrijgen van een omgevingsvergunning, zoals opgenomen in artikel 5 § 2 van de
samenwerkingsovereenkomst van 27 november 2017 en bijhorend het addendum van 26
november 2018, en verlenging tot 27 oktober 2019, te verlengen met 3 maanden, om te eindigen
op 27 januari 2020.

11

2019_GR_00488

Eigendommen - uitbreiding Parking Centrum - Zand /
aanpassing concessie-overeenkomst Kanaaleiland.
Goedgekeurd

Artikel 1
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De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan de bijgaande ontwerpovereenkomst tot uitbreiding
van de erfpachtovereenkomst met de NV Interparking voor de uitbreiding van Parking Centrum 't
Zand.
Artikel 2
De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan bijgaande ontwerpovereenkomst tot wijziging van de
concessie-overeenkomst Kanaaleiland/Mobilhomeparking.

12

2019_GR_00514

Eigendommen - samenwerkingsovereenkomst met Jong
Male vzw - goedkeuring.
Goedgekeurd

Artikel 1
De gemeenteraad keurt het voorgelegde ontwerp van samenwerkingsovereenkomst met Jong Male
vzw goed.

Fiscaliteit

13

2019_GR_00489

Fiscaliteit - aanvullende belasting op de personenbelasting
- vaststelling aanslagjaren 2020-2025.
Goedgekeurd

Artikel 1
Het bijgevoegde belastingreglement inzake de aanvullende belasting op de
personenbelasting wordt goedgekeurd.
Artikel 2
Het tarief wordt behouden op 6,9 %.

14

2019_GR_00490

Fiscaliteit - belastingreglement opcentiemen
milieuheffingen - vaststelling aanslagjaar 2020.
Goedgekeurd

Artikel 1
De gemeenteraad keurt het bijgaand belastingreglement inzake de opcentiemen milieuheffingen
voor het aanslagjaar 2020 goed.

15

2019_GR_00491

Fiscaliteit - opcentiemen onroerende voorheffing vaststelling aanslagjaren 2020-2025.
Goedgekeurd

Artikel 1
De gemeenteraad keurt het tarief van 1.007,56 opcentiemen onroerende voorheffing voor de
aanslagjaren 2020-2025 goed.
Artikel 2
De gemeenteraad keurt het belastingreglement opcentiemen onroerende voorheffing 2020-2025
goed.
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2019_GR_00492

Fiscaliteit - belasting op het gebruik van de openbare weg
en/of het openbaar domein - vaststellen reglement.
Goedgekeurd

Artikel 1
Het ontwerp van belastingreglement, op het gebruik van de openbare weg en/of openbaar domein
wordt door de gemeenteraad goedgekeurd.

17

2019_GR_00493

Fiscaliteit - belastingreglement op het maken van excursies
- vaststelling aanslagjaren 2020-2025.
Goedgekeurd

Artikel 1
Het belastingreglement op het maken van excursies wordt door de gemeenteraad goedgekeurd.

18

2019_GR_00494

Fiscaliteit - belastingverordening op de afgifte van
administratieve stukken - vaststelling aanslagjaren 20202025.
Goedgekeurd

Artikel 1
Het belastingreglement op de afgifte van administratieve stukken wordt door de gemeenteraad
goedgekeurd.

19

2019_GR_00495

Fiscaliteit - belastingreglement op het plaatsen van
strandcabines - vaststelling aanslagjaren 2020-2025.
Goedgekeurd

Artikel 1
Het belastingreglement op het plaatsen van strandcabines en uitbaten van een gedeelte van de
geconcessioneerde strandzone wordt door de gemeenteraad goedgekeurd.

20

2019_GR_00496

Fiscaliteit - belastingreglement op het vervoeren van
personen met een politievoertuig - vaststelling
aanslagjaren 2020-2025.
Goedgekeurd

Artikel 1
Het belastingreglement op het vervoeren van personen met een politievoertuig wordt
goedgekeurd.

21

2019_GR_00497

Fiscaliteit - belastingreglement activeringsheffing vaststelling aanslagjaren 2020-2025.
Goedgekeurd

Artikel 1
Het belastingreglement inzake de activeringsheffing wordt door de gemeenteraad goedgekeurd.
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2019_GR_00498

Fiscaliteit - retributiereglement op werken aan
nutsvoorzieningen op het gemeentelijk openbaar domein
2020-2022.
Goedgekeurd

Artikel 1
Het retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen op het gemeentelijk openbaar domein
voor de periode van 2020-2022 wordt door de gemeenteraad goedgekeurd.

23

2019_GR_00499 Fiscaliteit - belastingreglement op woningen en/of
gebouwen die als ongeschikt, onbewoonbaar of
verwaarloosd worden beschouwd - vaststelling
aanslagjaren 2020-2025.
Goedgekeurd

Artikel 1
Het belastingreglement op woningen en/of gebouwen die als ongeschikt, onbewoonbaar of
verwaarloosd worden beschouwd wordt door de gemeenteraad goedgekeurd.

24

2019_GR_00500 Fiscaliteit - belastingreglement op motorbrandstoffen- en
olieverdelers - vaststelling aanslagjaren 2020-2025.
Goedgekeurd

Artikel 1
Het belastingreglement en aangifteformulier op motorbrandstoffen- en olieverdelers wordt door de
gemeenteraad goedgekeurd.

25

2019_GR_00501 Fiscaliteit - belastingreglement op leegstaande woningen
en gebouwen - vaststelling aanslagjaren 2020-2025.
Goedgekeurd

Artikel 1
Het belastingreglement op leegstaande woningen en gebouwen wordt door de gemeenteraad
goedgekeurd.

26

2019_GR_00502 Fiscaliteit - belastingreglement standrechten op de
markten - vaststelling aanslagjaren 2020-2025.
Goedgekeurd

Artikel 1
Het belastingreglement houdende het tarief op de standrechten op de markten wordt door de
gemeenteraad goedgekeurd.

27

2019_GR_00503

Fiscaliteit - belastingreglement op nachtwinkels en private
bureaus voor telecommunicatie - vaststelling aanslagjaren
2020-2025.
Goedgekeurd
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Artikel 1
Het belastingreglement op nachtwinkels en private bureaus voor telecommunicatie wordt door de
gemeenteraad goedgekeurd.

28

2019_GR_00504

Fiscaliteit - belastingreglement op de tweede verblijven vaststelling aanslagjaren 2020-2025.
Goedgekeurd

Artikel 1
Het belastingreglement op tweede verblijven wordt door de gemeenteraad goedgekeurd.

29

2019_GR_00517

Fiscaliteit - wijziging belastingreglement verkoopkramen
opgesteld op het openbaar domein - aanslagjaar 2019.
Goedgekeurd

Artikel 1
Het belastingreglement verkoopskramen op de openbare weg wordt goedgekeurd door de
gemeenteraad.

30

2019_GR_00518

Fiscaliteit - belasting op de huis-aan-huis verspreiding van
niet-geadresseerd drukwerk en gelijkgestelde producten vaststelling aanslagjaren 2020-2025.
Goedgekeurd

Artikel 1
Het belastingreglement en aangifteformulier op de huis-aan-huis verspreiding van nietgeadresseerde drukwerken en gelijkgestelde producten wordt door de gemeenteraad voor de
aanslagjaren 2020-2025 goedgekeurd.

31

2019_GR_00519

Fiscaliteit - belastingreglement op masten en pylonen vaststelling aanslagjaren 2020-2025.
Goedgekeurd

Artikel 1
Het belastingreglement en aangifteformulier op masten en pylonen wordt door de gemeenteraad
voor de aanslagjaren 2020-2025 goedgekeurd.

32

2019_GR_00520

Fiscaliteit - belastingreglement op het economisch gebruik
van bedrijfsruimten - vaststelling aanslagjaren 2020-2025.
Goedgekeurd

Artikel 1
Het belastingreglement op het economisch gebruik van bedrijfsruimten wordt door de
gemeenteraad goedgekeurd.

33

2019_GR_00521

Fiscaliteit - belastingreglement op vertoningen en

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

9/22

vermakelijkheden - vaststelling aanslagjaren 2020-2025.
Goedgekeurd
Artikel 1

Het belastingreglement op de vertoningen en vermakelijkheden en het aangifteformulier wordt door de
gemeenteraad goedgekeurd.

34

2019_GR_00522

Fiscaliteit - belastingreglement algemene milieubelasting vaststelling aanslagjaren 2020-2025.
Goedgekeurd

Artikel 1
Het belastingreglement algemene milieubelasting wordt door de gemeenteraad goedgekeurd.

35

2019_GR_00516

Fiscaliteit - retributiereglement standplaatsen bootjes,
huurkoetsen en huurauto's - aanpassing reglement.
Goedgekeurd

Artikel 1
Het retributiereglement op het gebruik van een standplaats op de openbare weg en op het meren
van huurbootjes op de stadsreien wordt door de gemeenteraad goedgekeurd.

Algemeen bestuur

36

2019_GR_00510

Algemeen bestuur - erkende kerkbesturen budgetwijzigingen 2019 (CKB 3) - 1) Sint-Jozef en 2) SintPieter-in-Banden.
Goedgekeurd

Artikel 1
Sint-Jozef
De gemeenteraad uit zijn goedkeuring aan de wijziging van het budget 2019 van het kerkbestuur
Sint-Jozef. Er zijn geen wijzigingen in exploitatie. De bijkomende investeringstoelagen van
12.778,03 EURO (voor de vervanging van de warmwaterbatterij en de filters van de
chauffageketel in de kerk) en 21.900,00 EURO (voor de herstelling/vernieuwing van de badkamer
in de pastorie) worden goedgekeurd onder voorbehoud van voorafgaand overleg met het
Stadsbestuur.
Artikel 2
Sint-Pieter-in-Banden
De gemeenteraad uit zijn goedkeuring aan de wijziging van het budget 2019 van het kerkbestuur
Sint-Pieter-in-Banden. Er zijn geen wijzigingen in exploitatie. De bijkomende investeringstoelage
van 5.247,38 EURO voor grote werken aan het dak en de toren van de kerk wordt goedgekeurd
onder voorbehoud van voorafgaand overleg met het Stadsbestuur.

37

2019_GR_00523

Algemeen bestuur - TMVS - buitengewone algemene
vergadering van 10 december 2019 - statutenwijziging vaststellen mandaat voor de vertegenwoordiger.
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Goedgekeurd
Artikel 1

De (gemeente)raad verleent goedkeuring aan alle punten op de agenda van de buitengewone
algemene vergadering TMVS dv van 10 december 2019 en de daarbij behorende
documentatie nodig voor het onderzoek van de agendapunten :
1. Toetreding van deelnemers en naamswijziging van een deelnemer
2. Actualisering van bijlagen 1, 2 en 3 aan de statuten ingevolge toetredingen en
naamswijziging deelnemer
3. Evaluatieverslag met betrekking tot de werking van de dienstverlenende vereniging en het
ondernemingsplan 2019 – 2024 (cfr. Art. 459 en 432 DLB)
4. Begroting 2020 (cfr. artikel 432 DLB )
5. Vaststelling van code van goed bestuur (cfr. artikel 434 DLB)
6. Kennisname van de artikelsgewijze toelichting van de raad van bestuur om de statuten te
wijzigen en de voorstellen gedaan in de toelichting
7. Goedkeuring van alle voorstellen tot wijziging van de statuten
8. Volmacht
Varia
Artikel 2
De voorgestelde statutenwijziging van de Tussengemeentelijke Maatschappij voor Services,
Dienstverlenende vereniging, in het kort TMVS dv, zoals opgenomen in het desbetreffend ontwerp
wordt goedgekeurd.
Artikel 3
De raad draagt de aangeduide vertegenwoordiger(s)/plaatsvervangend vertegenwoordiger Minou
Esquenet op om namens het bestuur alle akten en bescheiden met betrekking tot de buitengewone
algemene vergadering van TMVS dv vastgesteld op 10 december 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. Er wordt tevens opdracht gegeven aan zijn vertegenwoordiger(s), de
statutenwijzigingen op de buitengewone algemene vergadering die erover zal beslissen, goed te
keuren.

38

2019_GR_00505

Algemeen bestuur - IMEWO - buitengewone algemene
vergadering van 11 december 2019 - aanduiden
vertegenwoordiger.
Goedgekeurd

Artikel 1
De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan de agenda van de Buitengewone Algemene
Vergadering van de opdrachthoudende vereniging Imewo dd. 11 december 2019:
1. Statutenwijziging:
• a. Goedkeuring van de statutenwijziging
• b. Verlenen van machtiging om de beslissing genomen in dit agendapunt bij authentieke
akte te doen vaststellen en de statuten dienovereenkomstig aan te passen.
2. Bespreking in het kader van artikel 432 van het decreet lokaal bestuur van de te ontwikkelen
activiteiten en de te volgen strategie voor het boekjaar 2020 alsook van de door de raad van
bestuur opgestelde begroting 2020.
3. Code goed bestuur.
4. Statutaire benoemingen.
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5. Desgevallend aanvaarding uitbreiding activiteiten / toetreding gemeenten voor
(neven)activiteiten.
6. Statutaire mededelingen.
Artikel 2
De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan de voorgestelde statutenwijzigingen van de
opdrachthoudende vereniging Imewo.
Artikel 3
De gemeenteraad draagt de vertegenwoordiger van de stad die zal deelnemen aan de
Buitengewone Algemene Vergadering van de opdrachthoudende vereniging Imewo op 11 december
2019 (of iedere andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden), de heer Florian De
Leersnyder, op zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad
van heden inzake voormelde artikels 1, 2 en 3 van onderhavige beslissing.

39

2019_GR_00511

Algemeen bestuur - WVI - buitengewone algemene
vergadering van 18 december 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 buitengewone algemene vergadering van de dv WVI die plaatsvindt op 18
december 2019:
1.
2.
3.
4.

Goedkeuring verslag van de algemene vergadering dd. 27 juni 2019
Begroting 2020
Benoeming nieuwe bestuurder aandelen A: Ann-Sophie Himpe
Mededelingen

Artikel 2
De gemeenteraad geeft aan zijn vertegenwoordiger, de heer Paul Jonckheere, die zal deelnemen
aan de buitengewone algemene vergadering van dv WVI die plaatsvindt op 18 december 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
- 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.

40

2019_GR_00506

Algemeen bestuur - IVBO - buitengewone algemene
vergaderingen van 18 december 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:
Agenda buitengewone algemene vergadering van IVBO (1):
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1. Samenstelling van het bureau
2. INT/FIN - statutenwijziging - toepassing artikel 10 van de statuten - aanpassing
maatschappelijk kapitaal aan de evolutie van het bevolkingscijfer
3. INT/FIN - statutenwijziging - toepassing artikel 14 van de statuen - Jabbeke - huis-aanhuisinzameling
4. INT/FIN - statutenwijziging - toepassing artikel 13 en 46 van de statuten publicatietermijn overzichtslijst beslissingen
Agenda buitengewone algemene vergadering van IVBO (2):
1.
2.
3.
4.

Samenstelling van het bureau
Evaluatierapport 2013-2018
Ondernemingsplan 2019-2025
Goedkeuring voorgenomen activiteiten en strategie 2020, met inbegrip van het budget
2020, de gebudgetteerde werkingsbijdragen 2020 en het investeringsprogramma 2020.
5. INT/FIN - aandeelhouderschap IVBO in SOLVA - uittreding
Artikel 2
De gemeenteraad duidt dhr. Paul Jonckheere aan als vertegenwoordiger en geeft mandaat aan zijn
vertegenwoordiger om in te stemmen met alle punten op de dagorde van deze vergadering.
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2019_GR_00527

Algemeen bestuur - TMVW - buitengewone algemene
vergadering van 19 december 2019 - vaststellen mandaat
voor de vertegenwoordiger.
Goedgekeurd

Artikel 1
De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan alle punten op de agenda van de buitengewone
algemene vergadering van de Tussengemeentelijke Maatschappij voor Watervoorziening
opdrachthoudende vereniging, in het kort TMVW ov, van 19 december 2019 en de daarbij horende
documentatie nodig voor het onderzoek van de agendapunten:
1. Toetredingen, uitbreiding van toetredingen, gedeeltelijke en algemene uittredingen en
naamswijziging van een deelnemer;
2. Actualisering van bijlagen 1 en 2 aan de statuten;
3. Statutaire benoemingen en mededelingen;
4. Evaluatieverslag met betrekking tot de werking van de opdrachthoudende vereniging en
het ondernemingsplan;
5. Begroting 2020;
6. Vaststelling van code van goed bestuur;
7. Krijtlijnen organisatie uitzendarbeid;
8. Kennisname van de artikelsgewijze toelichting van de raad van bestuur om de statuten en
de bijlagen 3 en 4 aan te passen aan de overwegingen en de voorstellen gedaan in de
toelichting
9. Splitsing van de T-aandelen, als gevolg waarvan de deelnemers voor 1 door de Vereniging
uitgegeven T-aandeel 992 T-aandelen in ruil ontvangen en de nominale waarde per Taandeel daalt van EUR 2.480 naar EUR 2,50
10. Splitsing van de TK-aandelen, als gevolg waarvan de deelnemers voor 1 door de Vereniging
uitgegeven TK-aandeel 2.000 TK-aandelen in ruil ontvangen en de nominale waarde per Taandeel daalt van EUR 5.000 naar EUR 2,50
11. Omzetting van de TK-aandelen in T-aandelen als gevolg waarvan de deelnemers in ruil
voor 1 TK-aandeel 1 T-aandeel ontvangen
12. Splitsing van de D-aandelen, als gevolg waarvan de deelnemers voor 1 door de Vereniging
uitgegeven D-aandeel 4.749 D-aandelen in ruil ontvangen en de nominale waarde per Daandeel daalt van EUR 118.725 naar EUR 25
13. Afschaffing van de D²-aandelen
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14. Splitsing van de DK-aandelen, als gevolg waarvan de deelnemers voor 1 door de
Vereniging uitgegeven DK-aandeel 60 DK-aandelen in ruil ontvangen en de nominale
waarde per DK-aandeel daalt van EUR 1.500 naar EUR 25
15. Omzetting van DK-aandelen in D-aandelen als gevolg waarvan de deelnemers voor 1 DKaandeel 1 D-aandeel in ruil krijgen
16. Splitsing van de Z-aandelen, als gevolg waarvan de deelnemers voor 1 door de Vereniging
uitgegeven Z-aandeel 11.500 Z-aandelen in ruil ontvangen en de nominale waarde per Zaandeel daalt van EUR 862.500 naar EUR 75
17. Splitsing van de SK-aandelen, als gevolg waarvan de deelnemers voor 1 door de
Vereniging uitgegeven SK-aandeel 50 SK-aandelen in ruil ontvangen en de nominale
waarde per SK-aandeel daalt van EUR 2.500 naar EUR 50
18. Splitsing van de S-aandelen, als gevolg waarvan de deelnemers voor 1 door de Vereniging
uitgegeven S-aandeel 3.600 S-aandelen in ruil ontvangen en de nominale waarde per Saandeel daalt van EUR 180.000 naar EUR 50
19. Splitsing van de V-aandelen, als gevolg waarvan de deelnemers voor 1 door de Vereniging
uitgegeven V-aandeel 80 V-aandelen in ruil ontvangen en de nominale waarde per Vaandeel daalt van EUR 2.000 naar EUR 25
20. Afschaffing van de F1-aandelen met terugbetaling van de ingebrachte gelden
21. Afschaffing van de F3-aandelen
22. Wijziging van de benaming van de F2-aandelen in F-aandelen
23. Goedkeuring en aanneming van de volgende voorstellen tot wijziging van de statuten: (zie
hieronder)
24. Goedkeuring en aanneming van een nieuwe 'Bijlage 2: lijst van de deelnemers met
vermelding van het aantal aandelen per deelnemer (artikel 7)' ingevolge de besluit
genomen onder agendapunten 1 tem 16
25. Goedkeuring en aanneming van de volgende voorstel tot wijziging van 'Bijlage 3
Financieringsreglement Zuivering en Wegenis'
26. Goedkeuring en aanneming van de volgende voorstellen tot wijziging van 'Bijlage 4:
financieringsreglement inzake secundaire activiteit'.
27. Volmachten
Varia
Artikel 2
De voorgestelde statutenwijziging van de Tussengemeentelijke Maatschappij voor
Watervoorziening, opdrachthoudende vereniging, in het kort TMVW ov, zoals opgenomen in de
desbetreffende agendapunten en het beschreven ontwerp wordt goedgekeurd.
Artikel 3
De gemeenteraad geeft opdracht aan zijn vertegenwoordiger Carlos Knockaert om met alle punten
van de agenda in te stemmen.

Franky Demon

Unesco

42

2019_GR_00460

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

Artikel 1
Aan Dhr. Jan Lambrecht (Lauwerstraat 7, 8000 Brugge), wordt een toelage van 18.750,00 euro
toegekend als stadstussenkomst voor de herstellingswerkzaamheden aan de gevels en bedaking
van het pand Lauwerstraat 7, 8000 Brugge.
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Deze kunstige herstelling wordt beschouwd als zijnde uitgevoerd wegens openbaar nut.
Artikel 2
De stadstoelage wordt slechts uitbetaald na het verlijden van een akte van erfdienstbaarheid "nonmodificandi" op de gerestaureerde delen. Deze akte zal ook voorzien dat de stad Brugge het recht
heeft om de nodige werken uit te voeren op kosten van de eigenaars die hun verbintenissen niet
naleven. De kosten van deze akte vallen voor de helft ten laste van het stadsbestuur.
Artikel 3
Ingeval van verkoop van het gebouw binnen een periode van 10 jaar na datum van uitbetaling van
de toelage, is deze integraal terug te betalen door de verkrijger. De erfdienstbaarheid "nonmodificandi" blijft gevestigd.
Artikel 4
Deze uitgave zal benomen worden op beleidsitem BI072000, actie RB072000, rekening 66420000
2019.
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2019_GR_00466

Restauratietoelage - Nieuwe Gentweg 63 - definitieve
toekenning - uitbetaling subsidiebedrag.
Goedgekeurd

Artikel 1
Aan de familie Delahaye (de heren Fabrice, Edward en Alain Delahaye), wordt een toelage van
18.750,00 euro toegekend als stadstussenkomst voor de herstellingswerkzaamheden aan de gevels
en waardevolle elementen van het pand Nieuwe Gentweg 63, 8000 Brugge.
Deze kunstige herstelling wordt beschouwd als zijnde uitgevoerd wegens openbaar nut.
Artikel 2
De stadstoelage wordt slechts uitbetaald na het verlijden van een akte van erfdienstbaarheid "nonmodificandi" op de gerestaureerde delen. Deze akte zal ook voorzien dat de stad Brugge het recht
heeft om de nodige werken uit te voeren op kosten van de eigenaars die hun verbintenissen niet
naleven. De kosten van deze akte vallen voor de helft ten laste van het stadsbestuur.
Artikel 3
Ingeval van verkoop van het gebouw binnen een periode van 10 jaar na datum van uitbetaling van
de toelage, is deze integraal terug te betalen door de verkrijger. De erfdienstbaarheid "nonmodificandi" blijft gevestigd.
Artikel 4
Deze uitgave zal benomen worden op beleidsitem BI072000, actie RB072000, rekening 66420000
2019.

Sportdienst

44

2019_GR_00477

Sportdienst - naschools openstellen
schoolsportinfrastructuur Ter Dreve - goedkeuring.
Goedgekeurd

Artikel 1
De overeenkomst voor het openstellen van schoolsportinfrastructuur Ter Dreve wordt
goedgekeurd.
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2019_GR_00478

Sportdienst - gebruiksovereenkomst Jan Breydelstadion en
bijhorende sportinfrastructuur - goedkeuring.
Goedgekeurd

Artikel 1
De gebruiksovereenkomst 'Jan Breydelstadion en bijhorende sportinfrastructuur' wordt
goedgekeurd.

Ann Soete

Onderwijs

46

2019_GR_00507

Onderwijs - aanvangsbegeleiding en procedure beoordeling
in kader van TADD-rechten van de verschillende
onderwijsniveaus van het Stedelijk Onderwijs Brugge goedkeuring.
Goedgekeurd

Artikel 1
De ontwikkeling en invulling van de aanvangsbegeleiding voor alle tijdelijke personeelsleden in
opbouw van hun TADD-rechten, tewerkgesteld in een school behorend tot het Stedelijk Onderwijs
Brugge, wordt goedgekeurd zoals beschreven in de bijlagen, inclusief de specifieke afspraken voor
de scholengemeenschap stedelijk basisonderwijs en het document 'Historiek aanvangsbegeleiding'.
Artikel 2
De procedure met betrekking tot de beoordeling van alle personeelsleden in opbouw van hun
TADD-rechten, tewerkgesteld in een school behorend tot het Stedelijk Onderwijs Brugge, en de
mogelijkhied tot verhaal (beroep instellen), wordt goedgekeurd zoals beschreven in de bijlage,
inclusief het modeldocument 'Verslag Beoordeling met werkpunten'.
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2019_GR_00508

Onderwijs - aanwending van de lestijdenpakketten
Stedelijk Basisonderwijs, Stedelijke Academie Brugge Beeldende Kunsten DKO (inclusief max. capaciteit),
Stedelijke Academie voor Schone Kunsten Kunsthumaniora, Stedelijk Conservatorium Brugge en
Stedelijke Nijverheids-en Taalleergangen - schooljaar
2019-2020 - goedkeuring.
Goedgekeurd

Artikel 1
De aanwending van de lestijdenpakketten (aanpassing) in het Stedelijk Basisonderwijs voor het
schooljaar 2019-2020 wordt goedgekeurd als in bijlage.
Artikel 2
De aanwending van het lestijdenpakket (incl Kunstkuur) en de aanpassing van de
maximumcapaciteit van de Stedelijke Academie voor Schone Kunsten - Beeldende Kunsten (DKO)
voor het schooljaar 2019-2020 worden goedgekeurd als in bijlage.
Artikel 3
De aanwending van het lestijdenpakket in het Stedelijk Conservatorium Brugge voor het schooljaar
2019-2020 wordt goedgekeurd als in bijlage.
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Artikel 4
De aanwending van het lestijdenpakket (aanpassing) in de Stedelijke Academie voor Schone
Kunsten - Kunsthumaniora voor het schooljaar 2019-2020 wordt goedgekeurd als in bijlage.
Artikel 5
De aanwending van het lestijdenpakket in de Stedelijke Nijverheids- en Taalleergangen (SNT) voor
het schooljaar 2019-2020 wordt goedgekeurd als in bijlage.

48

2019_GR_00524

Onderwijs - aanvraag uitbreiding bevoegdheid (type 9) in
de stedelijke basisschool voor buitengewoon onderwijs De
Ganzenveer schooljaar 2020-2021 - goedkeuring.
Goedgekeurd

Artikel 1
De aanvraag tot uitbreiding van bevoegdheid (type 9) van de Stedelijke Basisschool voor
Buitengewoon Onderwijs De Ganzenveer per 01 september 2020 wordt goedgekeurd.

49

2019_GR_00525

Onderwijs - Stedelijke Academie voor Schone Kunsten DKO - samenwerkingsovereenkomst Kunstkuur goedkeuring.
Goedgekeurd

Artikel 1
De stad Brugge gaat een lokaal samenwerkingsinitiatief aan tussen haar Academie Brugge DKO en
volgende onderwijsinstelling: Onze-Lieve-Vrouwcollege, Collegestraat 24, 8310 Assebroek.
Artikel 2
De gemeenteraad keurt het ontwerp van samenwerkingsovereenkomst dat als bijlage bij dit besluit
is gevoegd per 01 september 2019 (ratificatie) goed.

Bevolking

50

2019_GR_00509

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

Artikel 1
De gemeenteraad keurt volgende straatnamen definitief goed:
1. Koolkerke:
Verkaveling Smallestraat - Brugse Steenweg:
•
•
•
•

Zwinpolderstraat, oude poldernaam (weg F of nr. 3).
Levina Teerlincstraat, miniatuurschilderes (1510/1520-1576) (weg A of nr. 2).
Robertine Devooghtstraat, kunstenares (1904-1979) (weg B of nr. 1).
Jeanne Hermansstraat, eerste beroepsfotografe in Brugge (1854-1934) (weg C-D of nr.
4).

2. Brugge:
Voor het sinds vorig jaar nieuw gecreëerd pleintje aan ’t Zand, links van het Concertgebouw, ter
hoogte van de Kapucijnenrei:
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• Kapucijnenplein, oude kloosternaam.

Minou Esquenet

Elektromechanica

51

2019_GR_00473

Stadsgebouwen - renovatie van hoogspanningscabine,
Vaartstraat 77 - goedkeuring.
Goedgekeurd

Artikel 1
De renovatie van de hoogspanningscabine in Vaartstaat 77 ten bedrage van 136.948,49 euro incl.
btw, wordt in het kader van het cabinezorgplan goedgekeurd en toegewezen aan Fluvius System
Operator bvba.
Artikel 2
De uitgave ten bedrage van 113.180,57 euro excl. btw of 136.948,49 euro incl. btw wordt
benomen op: MJP 2019 - BI011907 - RB011907 - 26000007 - 602190001480 - OBB043.
Artikel 3
De inkomst ten bedrage van 10.000 euro excl. btw of 14.520 euro incl. btw wordt geboekt op: MJP
2019 - BI011907 - RB011907 - 26000090 - OBB043.

Gebouwen

52

2019_GR_00512

Stadsgebouwen - renovatie hoofdgebouw van het
Conservatorium - ontwerp - wijze van gunnen goedkeuring.
Goedgekeurd

Artikel 1
De gemeenteraad keurt het ontwerp en de wijze van gunnen, nl. openbare procedure, voor de
renovatie van het hoofdgebouw van het conservatorium goed.
Artikel 2
Het geraamd budget ten bedrage van 435.613,37 euro incl. btw voor de ontwerper zal benomen
worden op MJP 2019 - BI082000 - 22112007 - RB082000 - KPL009 - bestelaanvraag: 601914343 OBB045.
Artikel 3
Het geraamd budget ten bedrage van 5.535,90 euro incl. btw voor de veiligheidscoördinator zal
benomen worden op MJP 2020 - BI072001 - SA00384 - KPL009 - AR27000007 - bestelaanvraag
nog aan te maken in 2020 - UD045.
Artikel 4
Het budget ten bedrage van 2.415.887 euro incl. 6 % btw voor de werken werd voorzien op MJP
2020 - BI072001 - SA00384 - KPL009 - AR27000007 - bestelaanvraag nog aan te maken in 2020 UD045.
Artikel 5
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Het budget ten bedrage van 2.450.000 euro incl. 6 % btw voor de werken werd voorzien op MJP
2021 - BI072001 - SA00384 - KPL009 - AR27000007 - bestelaanvraag nog aan te maken in 2021 UD045.
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2019_GR_00526

Stadsgebouwen - restaureren Gruuthusemuseum fase 2.1
perceel gevel- en dakrestauratie, fase 2.2 perceel 1
schrijn- en schilderwerken en fase 2.2 perceel 2
polychrome afwerkingen - budgettaire eindafrekening.
Goedgekeurd

Artikel 1
De eindafrekening van de dossiers wordt goedgekeurd:
•
•
•
•

Restaureren Gruuthusemuseum fase 2.1 perceel gevel- en dakrestauratie;
Restaureren Gruuthusemuseum fase 2.2 perceel 1 schrijn- en schilderwerken;
Restaureren Gruuthusemuseum fase 2.2 perceel 2 polychrome afwerkingen;
Restaureren van de 15de-eeuwse houten lambrisering en houten structuur van de bidkapel
Lodewijk van Gruuthuse;
• Uitvoeren van onderzoek en conservatie binnendecoratie op de muren en gewelven van
bidkapel Lodewijk van Gruuthuse.

Totaal budget van 3.349.372,05€ € incl. btw (incl. bouwkost, erelonen ontwerper en
veiligheidscoördinator).
Artikel 2
Er wordt kennis genomen van de ontvangsten via de Erfgoedpremie t.b.v. 1.607.331,09 euro.
Artikel 3
Er wordt kennis genomen van de ontvangsten via de Crowdfunding voor de bidkapel t.b.v.
66.005,29 euro.
Artikel 4
Er wordt goedkeuring verleend om de vertragingsboete toe te passen voor de aannemer Artes
Woudenberg t.b.v. 72.385,67 euro.
Artikel 5
Er wordt kennis genomen van de lopende rechtzaak waarbij voorlopig geraamd wordt op een
schadevergoeding voor de Stad t.b.v. 100.069,72 euro incl. btw.
Artikel 6
De vraag voor extra ereloon door architect Van Acker:
bijkomende 80% van het ereloon voor de meerwerken of 88.494,87€ excl. btw in meer of
107.078,79€ incl. btw.
Artikel 7
Het krediet wordt benomen op BI070002 - ARB049 - 27000007 - T10764; BI003000 - RB003000 65710000.

Martine Matthys

Personeelsdienst
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54

2019_GR_00513

Personeel & organisatie - aanpassingen arbeidsreglement goedkeuring.
Goedgekeurd

Artikel 1
De gemeenteraad keurt het voorstel tot aanpassing van het arbeidsreglement voor de
personeelsleden van de stad Brugge goed.

Pablo Annys

Werk en ondernemen

55

2019_GR_00467

Werk en ondernemen - opnemen van de Regierol Sociale
Economie 2020-2025 via de Interlokale Vereniging
Werkkracht10 - goedkeuring.
Goedgekeurd

Artikel 1
De gemeenteraad heeft kennis genomen van de omgevingsanalyse en keurt het aanvraagdossier
voor de regierol sociale economie met het meerjarenplan 2020-2025 goed.
Artikel 2
De gemeenteraad gaat akkoord dat de interlokale vereniging Werkkracht10 de regierol sociale
economie voor de 10 betrokken besturen opneemt en keurt bijgevolg ook de aangepaste
beheersovereenkomst goed.

INTERPELLATIES

56

2019_GR_00468

Interpellaties

Artikel 1
Raadslid Stefaan Sintobin interpelleert over een mogelijk nieuwe/tweede moskee in Brugge.
Raadslid Pol Van Den Driessche komt tussen. Burgemeester Dirk De fauw antwoordt.
Artikel 2
Raadslid Karin Robert interpelleert over meer kinder- en jongerenparticipatie in Brugge.
Raadslid Nele Caus komt tussen. Burgemeester Dirk De fauw antwoordt.

Artikel 3
Raadslid Karin Robert interpelleert over afvalbeheer stedelijk onderwijs in Brugge.
Schepen Ann Soete antwoordt.

Artikel 4
Raadslid Marleen Ryelandt interpelleert over brandveiligheid Wispeltuin/Katelijnestraat: stand van
zaken.
Raadslid Mieke Hoste komt tussen. Schepen Franky Demon antwoordt.
Artikel 5
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Raadslid Pol Van Den Driessche interpelleert over integratie project ‘Mijn burgerprofiel’.
Schepen Minou Esquenet antwoordt.
Artikel 6
Raadslid Dirk Barbier interpelleert over hartstarter of AED.
Schepen Martine Matthys antwoordt.

Artikel 7
Raadslid Charlotte Storme interpelleert over openstaande winkeldeuren in de winter.
Schepen Minou Esquenet antwoordt.

Artikel 8
Raadslid Nele Caus interpelleert over Zilverpand.
Schepen Pablo Annys antwoordt.

Artikel 9
Raadslid Janos Braem interpelleert over socio-culturele verenigingen.
Schepen Nico Blontrock antwoordt.

AKTEN EN MEDEDELINGEN

Dirk De fauw

Algemeen directeur

57

2019_GR_00472

Algemeen directeur - forensische audit 2018 m.b.t.
aankoopdossier - kennisname opvolging.
Kennis genomen

Artikel 1
Kennis wordt genomen van de mededeling van het parket over het zonder verder gevolg afsluiten
van het strafrechtelijk onderzoek m.b.t. het aankoopdossier ‘Les Acacias’.
Artikel 2
Kennis wordt genomen van het opvolgingsrapport vanwege Audit Vlaanderen m.b.t. de
administratieve aanbeveling inzake dossiersamenstelling uit hun auditrapport.

BESLOTEN ZITTING

Dirk De fauw

Politie/personeelsbeheer

58

2019_GR_00483

Politie - tijdelijke opruststelling wegens tijdelijke
lichamelijke ongeschiktheid van een inspecteur van politie
met ingang van 1 oktober 2019.
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Goedgekeurd
Politie/arbeidsongevallen

59

2019_GR_00486

Politie - consolidatie arbeidsongevallen - goedkeuring.
Goedgekeurd
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