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OPEN ZITTING

Dirk De fauw

Secretarie
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2019_GR_00570

Actuele vraag van raadslid Nele Caus
Goedgekeurd

Artikel 1
In uitvoering van artikel 10 van het Huishoudelijk Reglement van de Gemeenteraad wordt volgende
actuele vraag van raadslid Nele Caus geagendeerd :
Het toegenomen jongerengeweld, de vechtpartijen en incidenten aan ondermeer het station.
Concreet had ik graag vernomen:
- hoeveel incidenten zijn er op vandaag gekend?
- wat zijn de extra maatregelen die men hiervoor wenst te nemen?
- Hoe zal men de toegenomen rivaliteit tussen leerlingen van verschillende scholen aanpakken?
- Is er overleg met de betrokken scholen en hun directie geweest?
- Dringt er zich geen overkoepelend plan op gezien we de leeftijd almaar jonger zien worden van
de amokmakers, het een terugkerend fenomeen is?
Veiligheid is een basisrecht, ook voor onze schoolgaande jeugd.
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2019_GR_00571

Actuele vraag van raadslid Stefaan Sintobin
Goedgekeurd

Artikel 1
In uitvoering van artikel 10 van het Huishoudelijk Reglement van de Gemeenteraad worden
volgende actuele vragen van raadslid Stefaan Sintobin geagendeerd :
1. Graag toelichting van burgemeester bij nieuwe vechtpartijen aan station. (aansluitend bij de
actuele vraag van raadslid Nele Caus)
2. Kerst op het Zand + actuele situatie dronefestival op oudejaar.
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2019_GR_00572

Actuele vraag van raadslid Raf Reuse
Goedgekeurd

Artikel 1
In uitvoering van artikel 10 van het Huishoudelijk Reglement van de Gemeenteraad wordt volgende
actuele vraag van raadslid Raf Reuse geagendeerd :
Naar aanleiding van de voorstelling van de app Wsmartup en de berichtgeving hierover in de
kranten heb ik de volgende vragen :
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-Wat is de doelstelling van de app?
-Waarom werd de schepen van Toerisme en zijn dienst niet betrokken? Vindt men dit een normale
gang van zaken?
-Wat is nu het beleid rond de spreiding van toerisme in onze stad?

Politie/middelenbeheer

1

2019_GR_00532

Politie - aankoop van gehoorbescherming voor
bijstandsteam - voorstel - wijze van gunnen - goedkeuring.
Goedgekeurd

Artikel 1
De aankoop van 15 helmoorkappen voor het bijstandsteam van de lokale politie Brugge wordt
goedgekeurd en zal aangekocht worden bij de firma Vandeputte Safety, Binnensteenweg 160 te
2530 Boechout.
Artikel 2
De uitgave van 7.868,57 euro, btw inbegrepen, zal benomen worden op begrotingsartikel
33030/744-51/2019 BU en wordt gefinancierd met eigen middelen.

Politie/financieel beheer

2

2019_GR_00534

Politie - kasnazicht 31/03/19 - goedkeuring.
Goedgekeurd

Artikel 1
De bijgevoegde samenvattende lijsten van de individuele rekeningen worden goedgekeurd.

3

2019_GR_00535

Politie - kasnazicht 30/06/19 - goedkeuring.
Goedgekeurd

Artikel 1
De bijgevoegde samenvattende lijsten van de individuele rekeningen worden goedgekeurd.

Politie/personeelsbeheer

4

2019_GR_00536

Politie - vacatures mobiliteitscyclus 2019-05 vacantverklaring in het operationeel kader en CALog-kader
- goedkeuring.
Goedgekeurd

Artikel 1
De gemeenteraad keurt de vacantverklaring en de selectieprocedure in het kader van de vijfde
mobiliteitscyclus - dienstjaar 2019 goed.
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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.
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 vijfde mobiliteitscyclus 2019.
3. Binnen de vijfde mobiliteitscyclus van 2019 wordt voor de functies binnen het basiskader
voorrang toegekend aan de geschikte kandidaten in volgorde van de anciënniteit.
4. Voor de functies binnen het middenkader worden voorafgaand aan het interview
adviserende bijkomende competentiegerichte proeven en kennistesten afgenomen
afhankelijk van de specificiteit van de functie.
5. Voor de functie van teamcoach verkeerszaken verbindt de geschikte kandidaat zich ertoe
de opleiding verkeersspecialist te volgen.
6. Voor de gespecialiseerde functies van teamcoach informatiebeheer (functioneel beheerder
ISLP) verbindt de geschikte kandidaat zich ertoe de desbetreffende opleiding te volgen.
7. Volgende selectiemodaliteiten worden toegekend aan de opengestelde functies binnen het
CALog-kader:
Niveau A - adviseur: adviserend assessment + adviserende kennistest + gedragsgericht
interview;
Niveau B - technisch consulent/maatschappelijk assistent - bijzondere graad: adviserende
competentiegerichte proeven + adviserende kennistest + gedragsgericht interview;
Niveau C - assistent: adviserende competentiegerichte proeven + gedragsgericht interview.

5

2019_GR_00537

Politie - vacatures aspirantenmobiliteit - vacantverklaring
in het operationeel basiskader - goedkeuring.
Goedgekeurd

Artikel 1
De gemeenteraad keurt de vacantverklaring en de selectieprocedure in het kader van de
eerstvolgende aspirantenmobiliteit (categorie C) - dienstjaar 2020 goed.

Mobiliteit

6

2019_GR_00540

Mobiliteit - reglement projecten verkeersveiligheid goedkeuring.
Goedgekeurd

Artikel 1
De gemeenteraad keurt het stedelijk reglement betreffende subsidiëring van projecten
verkeersveiligheid goed.

Europese cel

7

2019_GR_00541

Europese cel - vervolgproject 'Ant-woord!' - goedkeuring
Europees Sociaal Fonds - ondertekenen
projectovereenkomst.
Goedgekeurd
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Artikel 1
De gemeenteraad neemt kennis van de goedkeuring van het ESF (vervolg)project 'Ant-woord!'.
Artikel 2
De gemeenteraad keurt de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst tussen
het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, het Departement WSE, de afdeling ESF en Duurzaam
ondernemen en de stad Brugge goed met als bijlage de partnerschapsovereenkomst tussen de stad
Brugge & De Korrelatie + groep Intro.

8

2019_GR_00542

Europese cel - project 'Op 2 sporen' - goedkeuring
Europees Sociaal Fonds - ondertekenen
partnerschapsovereenkomst.
Goedgekeurd

Artikel 1
De gemeenteraad neemt kennis van de goedkeuring van het ESF project 'Op 2 sporen'.
Artikel 2
De gemeenteraad keurt de ondertekening van de partnerschapsovereenkomst tussen VOKA en de
stad Brugge goed.

Mathijs Goderis

Leefmilieu / dierenwelzijn

9

2019_GR_00543

Leefmilieu/dierenwelzijn - toekennen van een toelage aan
2 dierenverenigingen (vzw's) - goedkeuring.
Goedgekeurd

Artikel 1
De gemeenteraad beslist om een toelage van € 2.500 toe te kennen aan de dierenorganisatie
Beestjes in Nesten, Zandwege 11, 8000 Brugge.
Artikel 2
De gemeenteraad beslist om een toelage van € 2.500 toe te kennen aan de dierenorganisatie Kat
Zoekt Thuis, Stropkaai 21, 9000 Gent.

Brugge Studentenstad

10

2019_GR_00564

Jeugd/Brugge studentenstad - overeenkomsten voor
uitbating The Student Village & Cachot - goedkeuring.
Goedgekeurd

Artikel 1
De overeenkomst betreffende de uitbating van fuifzaal het Cachot door vzw Het Entrepot wordt
goedgekeurd.
Artikel 2
De overeenkomst betreffende de uitbating van The Student Village door vzw Brugge Plus wordt
goedgekeurd.
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Preventiedienst
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2019_GR_00565

Preventiedienst - afstemming stedelijk buurtwerk/Mintusdienstencentra: beheersovereenkomst - goedkeuring.
Goedgekeurd

Artikel 1
De beheersovereenkomst tussen Stad Brugge en Welzijnsvereniging Mintus m.b.t. de afstemming
stedelijk buurtwerk en de Mintus-dienstencentra wordt goedgekeurd.
Artikel 2
De werkingsmiddelen van de stedelijke buurtwerken (jaarlijks 14.550 euro, voorzien op de
meerjarenbegroting 2020-2025) worden toegevoegd aan de jaarlijkse dotatie aan Mintus.

Mercedes Van Volcem

Algemeen bestuur

12

2019_GR_00529

Algemeen bestuur - CEVI vzw - wijziging
vertegenwoordigers stad Brugge in de bestuursorganen.
Goedgekeurd

Artikel 1
Er wordt kennis genomen van het verzaken door schepen Mercedes Van Volcem aan haar mandaat
namens de stad Brugge in het college van toezicht (commissaris).
Artikel 2
Mevrouw Benedikte Bruggeman wordt aangeduid om namens de stad Brugge te zetelen in het
college van toezicht (commissaris).
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2019_GR_00545

Algemeen bestuur - IKWV - algemene vergadering 18
december 2019 - vaststellen mandaat voor de
vertegenwoordiger.
Goedgekeurd

Artikel 1
De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan de agendapunten van de algemene vergadering van
IKWV van 18 december 2019:
1. Te ontwikkelen activiteiten, te volgen strategie en begroting 2020
2. Aanduiding commissaris-revisor voor periode van 3 jaar
3. Rondvraag
Artikel 2
De gemeenteraad geeft zijn vertegenwoordiger, mevr. Mieke Hoste, mandaat om in te stemmen
met alle punten op de dagorde van deze vergadering.
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Openbaar domein

14

2019_GR_00544

Openbaar domein - raamcontract vernieuwen van tractoren
door elektrische voertuigen - voorstel - wijze van gunnen goedkeuring.
Goedgekeurd

Artikel 1
De gemeenteraad keurt het voorstel en de wijze van gunnen goed voor het raamcontract
vernieuwen van tractoren door elektrische voertuigen.
Raming: € 2.062.831 excl. btw - € 2.496.025,51 (1 basisopdracht en 3 mogelijke verlengingen).
Wijze van gunnen: openbare procedure.
Artikel 2
De kosten worden benomen via beleidsitem BI068000, actie SA00719, rekening 24030001.

PBB

15

2019_GR_00561

Financiën - organisatiebeheersing financiën stad en OCMW
Brugge - het visum en het vrijwillig financieel
beleidsadvies - goedkeuring.
Goedgekeurd

Artikel 1
De gemeenteraad keurt het voorstel van de financieel directeur over de visumprocedure in stad en
OCMW met ingang van 1 januari 2020 goed.
Artikel 2
De gemeenteraad sluit volgende verrichtingen uit van de visumverplichting:
- Verrichtingen tot en met 5.000 euro (exclusief btw) op het exploitatie- en het investeringsbudget
met een contractuele looptijd van maximaal 1 jaar.
- Alle personeelsaanstellingen binnen het kader, inclusief waarnemende aanstellingen, waarvan de
contractduur niet meer bedraagt dan 1 jaar.
- Uitbetaling van compensatieverlof.
- Vormingsaanvragen.
Artikel 3
Het visum kan door de financieel directeur gedelegeerd worden naar gemachtigde personeelsleden
van stad en OCMW. Collegedossiers en dossiers van het vast bureau mogen geviseerd worden
door personeelsleden van B- en C-niveau. Gemeenteraads- en OCMW-raadsdossiers mogen
geviseerd worden door personeelsleden van A-niveau.
Artikel 4
De visumprocedure van de stad en van het OCMW wordt toegevoegd aan het
organisatiebeheersingssysteem van de stad en het OCMW - luik financiën.
Artikel 5
Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2020.
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Fiscaliteit
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2019_GR_00566

Fiscaliteit - belastingreglement op de taxi's en verhuur van
voertuigen met bestuurder - vaststelling.
Goedgekeurd

Artikel 1
Het ontwerp van belastingreglement, op de taxi's en diensten voor het verhuren van voertuigen
met bestuurder, wordt door de gemeenteraad goedgekeurd.
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2019_GR_00567

Fiscaliteit - belastingreglement op het verstrekken van
logies - goedkeuring.
Goedgekeurd

Artikel 1
Het belastingreglement en register inzake de belasting op het verstrekken van logies wordt door de
gemeenteraad goedgekeurd.

Franky Demon

Unesco
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2019_GR_00528

Restauratietoelage - Gistelse Steenweg 47 - definitieve
toekenning - uitbetaling subsidiebedrag.
Goedgekeurd

Artikel 1
Aan Dhr. Filip Lammens (Prins Boudewijnlaan 19, 8670 Koksijde) wordt een toelage van 18.750,00
euro toegekend als stadstussenkomst voor de herstellingswerkzaamheden aan de gevels en
bedaking van het pand Gistelse Steenweg 47, 8200 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.
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Sectoren NWO
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2019_GR_00546

Ruimtelijke ordening - Sint-Pietersmolenstraat 27 - slopen
van een eengezinswoning, bouwen van 12 woningen en
herinrichten bijgebouw - kosteloze grondafstand, rooilijnen
en zaak der wegen -goedkeuring.
Goedgekeurd

Artikel 1
De gemeenteraad neemt kennis van de resultaten van het openbaar onderzoek. Er werden geen
bezwaren en/of opmerkingen ingediend.
Artikel 2
De gemeenteraad keurt de kosteloze grondafstand, de rooilijnen en de zaak der wegen (plannen 9
november 2019) goed.
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2019_GR_00547

Ruimtelijke ordening - Lodewijk van Malestraat nrs. 24 tot
en met 40 - slopen van gebouwen, verkavelen van 5
percelen voor nieuwbouw van 19 woningen, renoveren van
2 panden tot 3 woningen, aanleggen wegenis en
groenzones met overdracht aan openbaar domein kosteloze grondafstand, rooilijnen en zaak der wegen goedkeuring.
Goedgekeurd

Artikel 1
De gemeenteraad neemt kennis van de adviezen en het ingediende bezwaar uit het openbaar
onderzoek.
Artikel 2
De gemeenteraad keurt de voorgestelde rooilijnen, de kosteloze grondafstand en de zaak der
wegen goed.

Woondienst

21

2019_GR_00548

Woondienst - leegstand - reglement registratie goedkeuring.
Goedgekeurd

Artikel 1
De gemeenteraad keurt het gemeentelijk reglement op de registratie van leegstaande gebouwen
en woningen goed.
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2019_GR_00549

Woondienst - verwaarlozing - reglement registratie goedkeuring.
Goedgekeurd

Artikel 1
De gemeenteraad keurt het gemeentelijk reglement op de registratie van verwaarloosde gebouwen
en woningen goed.
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Sportdienst
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2019_GR_00550

Sportdienst - samenwerkingsovereenkomst Stad BruggeKAVVV&FEDES vzw - goedkeuring.
Goedgekeurd

Artikel 1
De samenwerkingsovereenkomst met KAVVV&FEDES vzw voor de organisatie van de sportkampen
2020-2023 wordt goedgekeurd.
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2019_GR_00551

Sportdienst - structurele samenwerking Howest om
Bruggelingen aan te zetten tot beweging - goedkeuring.
Goedgekeurd

Artikel 1
De gemeenteraad geeft goedkeuring tot vastleggen van overeenkomst met Howest i.h.k.v.
aanzetten van Bruggelingen tot meer bewegen.
Artikel 2
De gemeenteraad geeft goedkeuring tot ter beschikking stellen van subsidie van €50.000 op
jaarbasis voor uitwerking van de overeenkomst tussen de stad en Howest i.h.k.v. aanzetten van
Bruggelingen tot meer bewegen.

Directie en algemene zaken

25

2019_GR_00562

Directie en algemene zaken - regelgeving
vakantiewoningen in de randgemeenten - goedkeuring.
Goedgekeurd

Artikel 1
Het beleidsvoorstel zoals geformuleerd in punt 'D. Beleidsvoorstel' met als ingangsdatum
1/01/2020 wordt door de gemeenteraad goedgekeurd.
Artikel 2
Bij de actualisatie van de stedenbouwkundige verordening wordt deze beleidsoptie als uitgangspunt
en doelstelling opgenomen.
Artikel 3
Er wordt een duidelijke communicatie gevoerd omtrent de genomen beleidsbeslissing.

Philip Pierins

Taxivergunningen

26

2019_GR_00563

Werk en Ondernemen - taxibeleid 2020 - nieuw reglement
voor de standplaatstaxi's en retributiereglement goedkeuring.
Goedgekeurd

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

9/15

Artikel 1
Bijgevoegde ontwerpen van:
• het reglement inzake de machtigingen voor standplaatstaxi's en
• het retributiereglement inzake de vergunning individueel bezoldigd personenvervoer, de
bestuurderspas en de machtigingen voor standplaatstaxi’s
worden door de gemeenteraad goedgekeurd, met inwerkingtreding op 01 januari 2020.
Er wordt goedkeuring verleend aan:
• de verderzetting van het belastingsreglement voor de lopende vergunning van die
exploitanten die onder het oude decreet verder werken.
• het retributiereglement voor de hoofdvergunning, de machtigingen en de bestuurderspas.

Ann Soete

Onderwijs

27

2019_GR_00530

Onderwijs - Stedelijke Nijverheids- en Taalleergangen CVO
- samenwerkingsovereenkomst met CVO Gent goedkeuring.
Goedgekeurd

Artikel 1
Het stadsbestuur van Brugge gaat een samenwerkingsovereenkomst aan tussen CVO SNT Brugge,
Centrum voor Volwassenenonderwijs en CVO Gent, Martelaarslaan 13, 9000 Gent,
instellingsnummer 131318.
Artikel 2
Het ontwerp van samenwerkingsovereenkomst dat als bijlage bij dit besluit is gevoegd, wordt
goedgekeurd. De samenwerkingsovereenkomst gaat effectief in op 01 december 2019.

Cluster Klant

28

2019_GR_00560

Cluster Klant - tarieven crematies en plechtigheden goedkeuring.
Goedgekeurd

Artikel 1
De gemeenteraad keurt het voorstel goed om de prijzen voor crematies en plechtigheden
ongeïndexeerd te verlengen tot eind 2021. Op die manier behoudt het Crematorium van Brugge
zijn concurrentiële positie en kunnen we de evolutie van de markt afwachten na de opening van
het Crematorium in Oostende.
De tarieven voor de crematies bedragen hiermee (incl. btw):

Crematie
Crematie
Crematie
Crematie

volwassene
kind (< 13 jaar)
volwassene O.C.M.W.
kind (< 13 jaar) O.C.M.W.

Van maandag tot vrijdag
€ 505
€ 96
€ 191
€ 96

Zaterdag
€ 560
€ 121
€ 216
€ 121

Voor het gebruik van het openbaar gedeelte voor de organisatie van ceremonies of
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herdenkingsplechtigheden gelden volgende tarieven (incl. btw):
Ceremonie 15 minuten

€ 48

Ceremonie 60 minuten

€ 152

Nico Blontrock

Archief

29

2019_GR_00552

Archief - straatbenamingen - principebeslissing.
Goedgekeurd

Artikel 1
Aan de gemeenteraad wordt principiële goedkeuring gevraagd voor nieuwe straatnamen:
1. Sint-Pieters
Toegangsweg naar de verkaveling in de Sint-Pietersmolenstraat
Advies: Rik Slabbinckstraat, naar Rik Slabbinck (1914-1991), verdienstelijk schilder en graficus,
(had zijn woning en atelier in de onmiddellijke nabijheid).
Bijschrift straatnaambord: Kunstschilder en graficus, 1914-1991
2. Brugge
Nieuwe verkaveling op gronden en in bestaande gebouwen van het vroegere militair ziekenhuis aan
de Peterseliestraat, met naam voor plein en pad.
Advies plein: Willy Lustenhouwerplein, naar Willy Lustenhouwer (1920-1994), TV-pionier en
conferencier.
Bijschrift straatnaambord: TV-presentator en conferencier, 1920-1994
Advies pad: Hospitaalpad: verwijzing naar de vroegere functie van het gebouw (hospitaal =
militair ziekenhuis).
Bijschrift straatnaambord: Militair ziekenhuis gebouwd in 1869-1872
3. Brugge
Plein voor de H. Magdalenakerk (zonder invloed op de bestaande huisnummering; de huizen in de
Stalijzerstraat aan het plein behouden hun adres)
Advies: Magdalenakerkplein
Bijschrift straatnaambord: geen bijschrift nodig.
4. Assebroek
Parkje tussen Daverlostraat en Leliestraat/Weidestraat
Advies: Reinold Haesebrouckpark, naar de blinde oudstrijder en oorlogsinvalide, na WOI
bekend door de aanwijzing van de onbekende soldaat (woonde in de Wantestraat vlakbij).
Bijschrift straatnaambord: Oorlogsinvalide en buurtbewoner, 1892-1951
5. Zeebrugge
Gedeelte van de Blokschepenstraat uitkomend in de Westhinderstraat (zonder woningen), nooit
officieel toegekend als uitbreiding van de straat.
Advies: verlenging Blokschepenstraat.
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Minou Esquenet

Gebouwen

30

2019_GR_00553

Stadsgebouwen - asbestverwijdering gipsisolatie en
plaatsen nieuwe leidingisolatie - ontwerp - wijze van
gunnen - goedkeuring.
Goedgekeurd

Artikel 1
Het ontwerp en de lastvoorwaarden van het dossier "asbestverwijdering gipsisolatie en plaatsen
nieuwe leidingisolatie in diverse stadsgebouwen", geraamd op 227.111,18 euro excl. btw of
274.804,53 euro incl. btw wordt goedgekeurd.
Artikel 2
Voor deze werken wordt de veiligheidscoördinator, zijnde Struktuur bvba, Dorpsstraat 90 te 9800
Deinze, aangesteld in het kader van het lopende raamcontract met Farys. De uitgave voor de
veiligheidscoördinator wordt geraamd op 736,09 excl. btw of 890,euro incl. btw.
Artikel 3
De uitgave is voorzien in het MJP BU2020 - AR 22102007 - BI011908 - UD045 - SANP00102.
Artikel 4
De wijze van gunnen, met name de openbare procedure, wordt goedgekeurd.
Artikel 5
De lijst met te informeren firma's wordt goedgekeurd.
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2019_GR_00558

Stadsgebouwen - verbouwen van een voormalige loods
met woning tot indoor skatepark met uitbating, Grasdreef
5 te 8200 Sint-Michiels - ontwerp - wijze van gunnen goedkeuring.
Goedgekeurd

Artikel 1
Het ontwerp en de lastvoorwaarden van het dossier "Verbouwen van een voormalige loods met
woning tot indoor skatepark met uitbating (perceel 1: algemene ruwbouw en afwerkingen en
sanitair / perceel 2: elektriciteit), Grasdreef 5 te 8200 Sint-Michiels", geraamd op 213.264,19 euro
excl. btw of 258.049,67 euro incl. btw wordt goedgekeurd.
Artikel 2
Voor deze werken wordt de veiligheidscoördinator, zijnde Struktuur bvba, Dorpsstraat 90 te 9800
Deinze, aangesteld in het kader van het lopende raamcontract met Farys. De uitgave voor de
veiligheidscoördinator wordt geraamd op 712,55 euro excl. btw of 862,18 euro incl. btw.

Artikel 3
De wijze van gunnen, met name de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande
bekendmaking, wordt goedgekeurd.
Artikel 4
De lijst met te informeren firma's (voor perceel 2: elektriciteit) wordt goedgekeurd.
Artikel 5
Het krediet wordt benomen op 2020 - T10312 - BI075001 - actie nog te bepalen - 22102007 OBB045 (perceel 1) en op 2020 - T10312 - BI075001 - actie nog te bepalen - 22102007 - OBB043
(perceel 2).
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Martine Matthys

Personeelsdienst

32

2019_GR_00559

Personeel & organisatie - aanpassingen
rechtspositieregeling - goedkeuring.
Goedgekeurd

Artikel 1
De aanpassing van de rechtspositieregeling voor de personeelsleden van stad Brugge wordt
goedgekeurd.

Pablo Annys

Werk en ondernemen

33

2019_GR_00555

Werk en ondernemen - nieuw toelagereglement
impulsbeleid voor Brugse land- en tuinbouwbedrijven goedkeuring.
Goedgekeurd

Artikel 1
De gemeenteraad keurt het nieuwe toelagereglement impulsbeleid voor Brugse land- en
tuinbouwbedrijven goed.

34

2019_GR_00556

Werk en ondernemen - samenwerkingsovereenkomst van
de vernieuwde versie van de Economische kaart POM WestVlaanderen - goedkeuring.
Goedgekeurd

Artikel 1
De gewijzigde samenwerkingsovereenkomst voor de dienst "Economische Kaart" wordt
goedgekeurd.

35

2019_GR_00557

Werk en ondernemen - opheffing reglement van 24 oktober
2017 waarbij de inschrijfkosten in de Kruispuntbank voor
Ondernemingen werd terugbetaald aan starters.
Goedgekeurd

Artikel 1
Het reglement voor de terugbetaling van de inschrijfkosten in de Kruispuntbank voor
Ondernemingen (KBO) zoals vastgesteld door de gemeenteraad op 24 oktober 2017 wordt
opgeheven.
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AKTEN EN MEDEDELINGEN

Dirk De fauw

Politie/verkeerszaken

36

2019_GR_00539

Politie - verslag MOVE-overleg van 4 oktober 2019 kennisname.
Kennis genomen

Artikel 1
De gemeenteraad neemt kennis van het verslag van het MOVE-overleg d.d. 04 oktober 2019 en
van de beslissingen van het college d.d. 02 december 2019.

Politie/financieel beheer

37

2019_GR_00533

Politie - goedkeuring jaarrekening 2018 - kennisname.
Kennis genomen

Artikel 1
De gemeenteraad neemt kennis van het besluit van de hogere overheden waarbij de
politiejaarrekening 2018 werd goedgekeurd.

BESLOTEN ZITTING

Dirk De fauw

Politie/arbeidsongevallen

38

2019_GR_00538

Politie - consolidatie arbeidsongevallen - goedkeuring.
Goedgekeurd

Franky Demon

Woondienst

39

2019_GR_00569

Woondienst - aanduiding van de personeelsleden die
bevoegd worden voor onderzoek, controle en
vaststellingen m.b.t. leegstand en verwaarlozing.
Goedgekeurd
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Martine Matthys

Personeelsdienst

40

2019_GR_00554

Personeel & organisatie - aanwijzing van vaststeller
gemeentelijke administratieve sancties.
Goedgekeurd

41

2019_GR_00568

Personeel & organisatie - evaluatietraject Algemeen
Directeur in de proeftijd - kennisname evaluatieresultaat
proeftijd.
Goedgekeurd
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