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Zitting van 25 november 2019

OPENBARE VERGADERING
1
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OCMW - Financiën - Budgetwijziging in kader van
aanpassing meerjarenplan in 2019.
Goedgekeurd

Artikel 1
De budgetwijziging nr. 1 in 2019 voor het OCMW Brugge vast te stellen.
Artikel 2
Een kopie van dit besluit te verzenden naar het College van Burgemeester en Schepenen en aan
de Provinciegouverneur in uitvoering van art. 255 van het OCMW decreet.
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OCMW - Eigendommen - Openbare verkoop van
landbouwgrond te Zuienkerke - goedkeuring.
Goedgekeurd

Artikel 1
De Raad besluit om over te gaan tot de openbare verkoop van percelen landbouwgrond gelegen te
Zuienkerke 1ste Afdeling, sectie B, nrs. 672b, 538a, 539, 659d2, 660d2, 661d2, 657/1, 658/1,
659c, 660c, 661c en Zuienkerke 1ste Afdeling, sectie A, nr. 133d, met een gezamenlijke
oppervlakte volgens kadaster van 04ha 56a 70ca.
De Raad besluit tevens om in te stemmen met een formele minnelijke pachtbeëindiging per
30.09.2024.
Zowel voor de ondertekening van de akte minnelijke beëidiging van de pacht als bij de openbare
verkoop, wordt volmacht verleend om het OCMW Brugge te vertegenwoordigen en notaris
Francis Moeykens, met standplaats te Brugge (Sint-Kruis) wordt gelast met alle werkzaamheden
van de openbare verkoop.
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OCMW - Buitengewone algemene vergadering TMVS dv goedkeuring statutenwijziging en vaststellen mandaat voor
de vertegenwoordiger van OCMW Brugge.
Goedgekeurd

Artikel 1
De Raad beslist goedkeuring te verlenen aan alle punten op de agenda van de buitengewone
algemene vergadering TMVS dv van 10 december 2019.
Artikel 2
De Raad beslist voorgestelde statutenwijziging van de Tussengemeentelijke Maatschappij voor
Services, Dienstverlenende vereniging, in het kort TMVS dv, zoals opgenomen in het
desbetreffend ontwerp, goed te keuren.
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Artikel 3
De Raad draagt mevrouw 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 stemgedrag af te stemmen op het in de beslissing van de Raad
van heden bepaalde standpunt met betrekking tot de agendapunten van voormelde algemene
vergadering.
NIET OPENBARE VERGADERING
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Welzijnsvereniging SPOOR - aktename notulen Raad van
Bestuur 3 oktober 2019.
Goedgekeurd
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Welzijnsvereniging Mintus - aktename notulen Raad van
Bestuur 7 oktober 2019.
Goedgekeurd
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